
 

за цветно пране

  
Съгласно Регламент (ЕС) № 453/2010 на Комисията от 20 май 2010 година 

Дата на съставяне: 11.09.2012г.; Страници: 13 от 13  

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на сместа и на предприятието 
 
1.1. Идентификатори на продукта

Tърговско наименование:

        1.2. Предназначение: 

 Идентифицирани употреби на веществото  

или сместа, които са от значение: Ръчно и автоматично пране на цветни тъкани. 

 Употреби, които не се препоръчват:   Пране на вълнени тъкани. 

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 

Производител:      

 Адрес:       България, гр. Пловдив, ул.„Варшава„ 35 

 Телефон за контакт:     +359 888/992 064 

 E-mail:       bn_cozmetics@abv.bg 

 Динамичен уеб сайт:     www.bncosmetics.eu 

1.4. Телефонен номер при спешни случаи 

 Oфициален консултативен орган в държавата-членка,  

в която веществото или сместа се пускат на пазара: Многопрофилна Болница за Активно Лечение и 

Спешна Медицина "Н.И.Пирогов" ЕАД 

 Телефон за контакт:     +359 2 9154 409 
 

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите 
 

2.1. Класифициране на веществото или сместа 

2.1.1. В съответствие с критериите за класифициране Приложение I, Регламент (ЕО) № 1272/2008 

Дефиниция, съгласно член 2:    Смес 

Клас на опасност, категория:     Дразнене на кожата, категория 2; 

Дразнене на очите, категория 2. 

GHS Пиктограми, код:     GHS07 

Сигнална дума:      Внимание 

Предупреждения за опасност съответно:   H315: Причинява дразнене на кожата 

Н319: Причинява сериозно дразнене на очите 

2.1.2.Класификацията, която следва от прилагането на правилата за класифициране в  

Директива 1999/45/ЕО 

Дефиниция в съответствие с член 2б:   Препарат 

Оценка рисковете за здравето, съгласно Приложение II, Част A 

Индикация за опасност, символ:    Дразнещ,  Хi   

Рискови фрази:      R36 Дразни очите. ;  R38 Дразни кожата.  

  

2.2. Елементи на етикета  

2.2.1. В съответствие Регламент (ЕО) № 1272/2008 

 Пиктограма, код:     GHS07; 

 Сигнална дума, код:     Внимание; 

 Предупреждения за опасност:    Н315: Причинява дразнене на кожата; 

Н319: Причинява сериозно дразнене на очите; 

 Препоръки за безопасност:    Вижте раздел 16, т.1 
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2.2.2. В съответствие с Регламент (ЕО) 907/20061 

 

 Състав:     —  Aнионни повърхностноактивни вещества 5 % или  

повече, но по-малко от 15 %; 

       —  Нейоногенни повърхностноактивни вещества 

       по-малко от 5 %; 

       —  Disodium EDTA по-малко от 5 %; 

       —  Sodium metasilicate pentahydrate по-малко от 5% ; 

—  Фосфонати2; 

—  Ензими, клас: EC 3 (Hydrolases), EC 4 (Lyases); 

—  Консервант: Methylisothiazolinone; 

—  Аромати 3; 

—  Оцветители, приложими за хранителни цели.  

Указания за дозиране:    За еднократно изпиране се препоръчва една  

мерителна капачка с вместимост 0,05 L при стандартно4 

натоварване на пералната машина и средна5 твърдост на 

водата. Брой изпирания със съдържанието на опаковката 

при „класическо‖6 пране. Таблица 1. 

  Таблица 1 

Номинален обем на съдържанието на 

индивидуалната опаковка, изразен в литри 
0,500 1,00 1,500 5,00 10,00 20,00 

Брой изпирания с една опаковка 10 20 30 100 200 400 
 

2.3. Други опасности Свойства на сместа, които не влияят върху класификацията, 

но могат да допринесат за обща опасност, причинена от 

сместа не са известни. 
 

РАЗДЕЛ 3: Състав/инфирмавия за съставките 
     

Информация за съставките на сместа „ „ , която отговаря на критериите за класифициране в 

съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008. 

3.1. Вещества, които представляват опасност за здравето или околната среда, по смисъла на Регламент 

(ЕО) № 1272/2008 са всички класифицирани вещества, ако са налице в концентрации, равни или по-

високи от най-ниската от следните: 

 Общите пределни концентрации за класовете/категориите опасност (Таблица 2); 

 Специфичните пределни концентрации посочени в списъка за класифициране и етикетиране, създаден 

съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (Таблица 2); 
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1 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 907/2006  НА КОМИСИЯТА от 20 юни 2006 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 на 

Европейския парламент и на Съвета относно детергентите с цел адаптиране на приложения  III и VII към него. OBL 168/5, 

21.06.2006 стр.183 

2 Oбщото тегловно съдържание на фосфор  в препоръчителното количество детергент, който да се използва при основния 

цикъл от процеса на изпиране за стандартно зареждане на перална машина e по-малко от 0,5 g съгласно изискванията на 

Регламент (ЕС) № 259/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. 

3 Съдържанието на ароматите, с потенциал да предизвикат алергични реакции не надвишава 0,01% от теглото на 

опакованият продукт. Масовата процентна концентрация на ароматите, които присъстват в списъка на веществата в част I 

от приложение  III към Директива 76/768/ЕИО не надвишава установени  индивидуални  пределни  стойности  на 

концентрация. 
 
4 Нормалното тегло дрехи за едно изпиране с перална машина е 4,5 kg сух текстил. 

5 Средна твърдост на водата отговаря на съдържание на 2,5 mmol CaCO3/L. 

6 „Kласическо― пране — стандартно зарежданe на една перална машина с „нормално замърсени― текстилни изделия.  



Таблица 2

68585-34-2 

Eye Dam. 2, H319 

Skin irritation 2, H315 

Xi; R41 

Xi; R38 
< 10% 

 

68439-50-9 

Acute Tox. 4; H302 

Eye Dam. 1; H318 

Aquatic Acute 1; H400 

Xn; R22 

Xi; R41 

N;  R50 

< 5% 

139-33-3 Acute Tox. 4, H302 

Xn; R22 

Xi; R36/37/38 < 3% 

10213-79-3 

Skin Corr. 1B, H314 

STOT SE 3, H335 

Eye Dam. 1; H318 

C;  R34 

Xi; R37 

Xi; R41 

< 2% 

15827-60-8 

 N; R51/53 

Xi; 

R36/37/38 
≤ 1% 

 

 Вещества, за които има граници на експозиция 

на работното място в рамките на Общността, 

които не са включени в Таблица 1: Не се съдържат. 

 Вещества, които отговарят на критериите за  

устойчивост, биоакумулиране и токсичност в  

съответствие с Регламент 253/2011: Не се съдържат. 
 

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ 
 
4.1. Описание на мерките за първа помощ (Таблица 3) 

Таблица 3

Неприложимо. Сместа не съдържа 

летливи вещества. 

Не са известни. Не са необходими. 

Да не се предизвиква повръщане. 

Да се изпият 500ml-1000ml вода. 

Да се приеме белтъчна7 вода. 

Да се извърши pH метрия на  

устната лигавица с лакмус. 

Повишена саливация. 

Xиперемия и оток на 

епитела в областта на 

естествените стеснения  

на хранопровода, пилора 

и антрума на стомаха. 

Промяна в 

хемодинамиката.  

Да се дренира обилната саливация.  

Стабилизиране на хемодинамиката 

– инфузионна реанимация, КС. 

Парентерално  

хранене в първите дни на 

интокискоцията. Н2 блокери 

парентерално в максималната 

дозировка. 
      

При дразнене да се измие 

засегнатата повърхност с 1%-ов 

воден разтвор на оцетна киселина.  

  Дегенеративен  

  контактен дерматит; 

 Алергичен контактен 

дерматит; 

 Назначаване на подходящ 

медикамент; 

 Назначаване на антихистамини и 

противовъзпалителни медикаменти. 

Незабавно да се прави промивка с 

вода при отворено око и обърнати 

клепачи. Струята не трябва да 

попада върху роговицата, а само да я 

облива. Неутрализиране с 1,0% 

воден разтвор на оцетна киселина 

или витамин С. 

Дразнене с рефлексно 

увеличено сълзотечение. 

Реактивен конюнктивит – 

симптоми: дискомфорт, 

зачервяване, интезивен 

сърбеж, възможна поява  

на  воднист секрет.  

При наличие на симптоми 

консултацията с офталмолог 

е задължителна. 
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7 Белтъчна вода: разтвор от белтъците на две яйца в 200 ml прясно мляко или вода. 
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РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки 
 
5.1. Пожарогасителни средства 

Таблица 4

 

Натриев бикарбонат 

Калиев бикарбонат 

Въглероден  диоксид Калиев ацетат/Вода/ AFFF 

 

Амониев фосфат8 - - 
 
5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 

Сместа не се отнася към категориите9: 

 Леснозапалими течности (с пламна температура до 61°С); 

 Горими течности (с пламна температура над 61°С) 

Съгласно оценка на съответствие с критериите за степен на запалимост и горимост (Стандарт DIN 4102 ) 

опакованият продуктът се класифицира в категорията A1 - 100% негорими (nichtbrennbar) материали. 

5.3. Съвети за пожарникарите 

ЛПС да отговарят на изискванията на Директива 89/686/СЕЕ.  Да се използва категория ЛПС, съответстваща на 

степента на риска, зависеща от обкръжаващата среда. 
 

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане 
             

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи. 

6.1.1. За персонал, който  отговаря за спешни случаи: 

 Ответни мерки при малък разлив: ЛПС не се изискват. 

 Ответни мерки при голям разлив: Носете предпазни очила и защитни ръкавици.  

Вижте Раздел 8. 

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи:  Специфични предпазни средства, които не са  

описани в Раздел 8 не са необходими. 

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда. 

 Правилно съхранение:  Детергентът да се съхранява в плътно затворени  

        опаковки при условия съгласно указаните на  етикета.  

При случай на аварийни разливи на сместа и замърсяване на  

 Отточни канализации:    Да се информира съответната регионална  

       пречиствателна станция. 

 Повърхностни и подпочвени води:  Да се информира Регионалната инспекция по  

       околната среда и водите.  

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване. 

Малък разлив: а) Отстранете причината (източника) за изпускане. 

б) Измийте с вода. 

 Голям разлив:      а) Отстранете причината (източника) за изпускане. 

б) Покрийте канализационните шахти. 

в) Ограничете разлива, чрез изграждане на стена от пясък, 

глина или друг материал. 

г) Изсмучете с помпа течността. 

д) Съберете с подходящ абсорбент: вермикулит, диатомит и 

др., който последващо да се депонира и/или да се предаде 

на лица притежаващи разрешение по реда на чл.37 от 

Закона за управление на отпадъците. 

е) Измийте с вода. 
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8 Моноамониевият фосфат проявява корозивни свойства при наличие на влага. 
9 Дефиниции съгласно „Ръководство за складиране на химични вещества и препарати„ разработено от  

Министерството на околната среда и водите – България и Федералното министерство на околната среда, защита на 

природата и ядрената безопасност  - Германия.  



РАЗДЕЛ 7: Работа и цъхранение 
 

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа. 

7.1.1 Предпазните мерки по отношение на идентифицираната употреба, посочена в Раздел 1:  

 Относно безопасността и здравето на човека:  Препоръчва се носенето на латексови ръкавици  

  при ежедневна продължителна експозиция.  

   Допълнителни мерки не са наложителни. 

 Относно безопасността и опазване на  

околната среда:  Продуктът след употреба постъпил в битовите отпадъчни 

води да се третира като конвенционален замърсител, който 

в пречиствателните станции при вторичната обработка, 

включваща аеробни биологични процеси  се разгражда до 

въглероден диоксид, вода и минерални соли. Вижте Раздел 

12 относно биоразградимостта на повърхностноактивните 

съставки. 

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости. 

 Съхранение на продукта:   Клас на съхранение: LGK 12, съгласно VCI. 

Складова категория: СК 12, съгласно действащото 

национално законодателство. 

Опакованият продукт да се съхранява при температура от 

0°С до 40°С в затворени опаковки. 

 Несъвместимости:  Несъвместими вещества и материали не са известни. 
 

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/Лични предпазни средства 
 

8.1. Параметри на контрол.  

Гранични стойности на професионална експозиция  

на химични агенти: Сместа не съдържа вещества, за които са определени 

гранични стойност на професионална експозиция на 

основание на националните разпоредби: България,   

Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, 

свързани с експозиция на химични агенти при работа10.  

В ДВ. бр.2 от 6 Януари 2012г. е обнародвана Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 13, с която се 

въвеждат изискванията на Директива 2009/161/ЕС на 

Комисията от 17.12.2009г. за съставяне на трети списък с 

индикативни гранични стойности на професионална 

експозиция. 

8.2. Контрол на експозицията. 

8.2.1. Подходящ инженерен контрол Да се ползва ефективна локална смукателна вентилация  

на работните места, включващи технологични  

операции със Sodium metasilicate pentahydrate  

CAS 10213-79-3 и парфюмната композиция. 

8.2.2. Индивидуални мерки за защита като лични предпазни средства 

Подборът на ЛПС е съобразен с изискванията на Директива 89/686/ЕИО на Съвета 
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10 В сила от 31.01.2005 г.Издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерство на 

здравеопазването Обн. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.67 от 17.08. 

2007г. 



Таблица 5

 8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда 

 Доклад за химичната безопасност: Не се изисква. 

 Задължения  на производителя съгласно  

Закона за опазване на околната среда11  Производителят „БН Козметикс„ е предприел  

      ефективни  действия за:  

- Предотвратяването и ограничаването на замърсяването; 

- Опазването на компонентите на околната среда. 
           

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства 

1.) Външен вид Течност 
11.) Скорост на 

изпаряване 

Няма информация на 

разположение 

2.) Мирис Характерен за ПК 12.) Налягане на парите Няма информация на 

разположение 3.) Цвят Оранжев 13.) Плътност на парите 

4.) рН  10 - 11 
14.) Относителна 

плътност 

Няма информация на 

разположение 

5.) Точка на топене/ точка 

на замръзване 

Няма информация на 

разположение 

15.) Плътност  

(g/cm³ , 20С) 
1,10 – 1,20 

6.) Точка на кипене/ 

интервал на кипене 

Няма информация на 

разположение 

16.) Разтворимост във 

вода (g/100g, 20С) 
Неограничена 

7.) Точка на 

възпламеняване 
Неприложимо 

17.) Коефициент:  

n-октанол/вода 

Няма информация на 

разположение 

8.) Запалимост (твърдо 

вещество, газ) 

Няма информация на 

разположение 
18.) Вискозитет 400 – 800 mPa.s  

9.) Температура на 

самозапалване 

Няма информация на 

разположение 

19.) Експлозивни 

свойства 

 

Няма информация на 

разположение 

10.)Температура на 

разпадане 

Няма информация на 

разположение 

20.) Оксидиращи 

свойства 

 

Неприложимо  

 

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност 
 

10.1. Реактивност:  Промени в състоянието на сместа в резултат на въздействие 

на физични фактори и/или  при химични взаимодействия, 

водещи до опасни странични ефекти не са известни. 

10.2. Химична стабилност:      Термодинамично стабилна. 

10.3. Възможност за опасни реакции:   Вижте 10.1. 

10.4. Условия, които трябва да се избягват:   0°С < T(съхранение) < 50°С 

10.5. Несъвместими материали:    Не са известни. 

   10.6. Опасни продукти на разпадане: Не са известни 
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11 Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., последно изм. и доп. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г. 



РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация 
 

Сместа не е изпитвана като цяло по отношение на оказваните от нея ефекти върху здравето.  

Не са известни взаимодействия между съставките. В таблица 6 са представени данни от изпитвания на 

веществата, описани в Таблица 1. Позоваването се базира на официално публикувани  надеждни литературни. 

11.1. Опасности за здравето 

 Клас  на опасност – Остра орална токсичност: Въз основа на цитираните Острите токсични стойности 

(LD50 ) на съставките от значение за класификацията е направена Оценка на остра токсичност (ATE) на 

сместа. АТЕ12 = 6250 Сместа не отговаря на критерият за класифициране в клас на опасност: Остра орална 

токсичност, Категория 4 (300 < ATE ≤ 2 000).  

  Корозия/дразнене на кожата  

Оценка потенциала на сместа за причиняване на необратими/обратими ефекти върху кожата:  

A) Сместа не отговаря на критерият за класифициране в категория на опасност – Корозия на кожата 

(критерии: Сумата от съставките, класифицирани в категории 1А, 1B или 1C като корозивни за кожата ≥ 5 % ).  

B) Сместа, обаче отговаря на критерият, основан на теорията за адитивност  за класифициране на смесите  

като дразнещи:  критерии:  

 (10 x Корозивни за кожата категория 1A,1B, 1C) + Дразнещи кожата Категория 2 ≥ 10 %  тегловни . 

 Необратими ефекти за очите/сериозно увреждане на очите (Категория 1):              

 Сместа съдържа съставката Sodium metasilicate pentahydrate , CAS 10213-79-3, класифицирана в категория 

опасност  Корозивна за кожата 1B, която присъства с концентрация по-малка от 3 тегловни % (обща пределна 

концентрация, която определя класифицирането на сместа като причиняваща необратими ефекти върху 

очите).  

B) Общата концентрация на съставките класифицирани съответно в класовете опасност: Корозия на кожата и 

Сериозно увреждане на очите надвишава пределната концентрация 3 тегловни %, която определя 

класифициране на сместа като опасна за очите категория 1.  

C) Наличните надеждни резултати от изпитвания на индивидуалните потенциали за обратими или необратими 

ефекти върху очите (Таблица 6) на съставките и на Class: Anionic surfactants, Common name: Alcohol Ethoxysulphates or 

Alcohol ether sulfates, Acronym (AES) и  Class: Nonionic surfactants, Common name: Alcohol Ethoxylates, Acronym (AE) показват, 

че всяко вещество в сместа при концентрация, с която присъства е възможно да причини само обратими 

ефекти върху очите.  

 Обратими ефекти върху очите (Категория 2):   

 Сместа отговаря на критериите за класифициране в Категория 2: Обратими ефекти върху очите (Skin Irrit. 2).  

 Респираторна или кожна сенсибилизация: 

A) Сместа както е пусната на пазара не съдържа вещества с масова концентрация Cmax≥0.01%, които да са 

класифицирани в класовете опасност:  Респираторна сенсибилизация или Кожна сенсибилизация.  

B) Sodium metasilicate – висока чувствителност на дихателните пътища,поради 

вдишване на веществото не се доказва: Съществува обобщена информация13 за  проведени 

изпитвания, засягащи лимфните възли при мишки, които  не са довели до отклонения в имунологични 

параметри.   

 Специфична токсичност за определени органи – еднократна и повтаряща се експозиция: 

  А) Сместа не съдържа вещества, класифицирани в Клас на опасност: „Специфична токсичност за 

определени органи — еднократна експозиция‖, категории 1 и 2, и категория 3, както и в Клас на опасност: 
„Специфична токсичност за определени органи — повтаряща се експозиция„ категория 1 и 2, които да 
налагат класифициране на сместа в съответните категории опасност. Сместа не отговаря на 
критериите за класифициране, което се обосновава и от изложените резултати от проведените 
изпитвания на основните съставки, принадлежащи към класовете AES и AE.  
Б)  При проучвания  на Petersen, 198114 относно потенциала на Субхроничната перкутанна токсичност на две 

паралелни проби детергенти, съдържащи анионни ПАВ C12-14 AES съответно с концентрации 23% и 27%, 

експозиция 14 дни са били констатирани промени в хематологичните параметри, както и модификации в 

слоевете на епидермиса на тестваните зайци. При направената оценката на съответствие на резултатите не 

се доказва последователен и определим токсичен ефект .  Потенциалът на въздействие на C12-14AES е 

класифициран като умерено обратимо дразнене. 
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Таблица 6

   139-33-3 

10213-79-3 

68439-50-9 

68585-43-2 

15827-60-8 

Изпитване  

Изпитване 

Изпитване 

OECD method 401 

Younger Laboratories 1971 

Плъх 

Плъх 

Плъх 

Плъх 

Плъх 

LD50 = 2000 mg/kg 

LD50 1152-1349 mg/kg 

LD50 1400-1600 mg/kg 

LD50 > 2000 mg/kg 

LD50 = 4164 mg/kg 

A 

B

C 

D

K 

10213-79-3 Изпитване Плъх LD50 > 2060 mg/kg М 

AES OECD method 402; C w/w 90%  LD50 > 2000 mg/kg bw D 

AE Изпитвания Заек LD50 > 2000 mg/kg bw F 

10213-79-3 

OECD method 404; C w/w 57.5%  Корозия, PII 7.8 

L OECD method 404; C w/w 10.0%  Обратимо дразнещо действие, 

PII 1.22 

AES 

OECD method 404; С w/w 70% Заек 

Потенциал: обратимо,  

умерено до силно дразнещо 

действие D 

Изпитвания Заек 
10% - 30% леко до умерено 

дразнещо действие 

AE Изпитвания Заек 

Степен на дразнещо действие: 

0.1% - 0.5% без проява; 

1.0% леко дразнещо действие. 

F 

15827-60-8 Younger Laboratories, С w/w 58% Заек 
Обратимо дразнещо действие, 

PII 1.00 
K 

10213-79-3 In vitro test MR 1.0/1min; прах Заек 
Необратимо дразнещо  

действие 
L 

 6834-92-0 Draize Contact Test Заек 
10% wt   - обратими ефекти 

53,5% wt - необратими ефекти 
N 

AES 

Draize test 

OECD method 405; C w/w 28% 
Заек 

Потенциал: от умерено до  

силно дразнещо действие с 

устойчиви ефекти 

D 

Изпитвания Заек 

<1% без потенциал за  

дразнещо действие; 

1% - 10% умерено обратимо 

дразнене. 

AE OECD или EC method B1 Заек 

Степен на дразнещо действие в 

зависимост от С w/w: 

0.1% не се проявява; 

1% - 10% от леко до умерено 

обратимо дразнене.  

. 

F 

15827-60-8 OECD method 405 Заек 
Потенциал: умерено  

дразнещо действие, EII = 40.9 
К 

10213-79-3 Kayongo-Male and Jia (1999) 

Плъх 

1259 mg/kg bw; 8 w – плазмен Ca iaa  

Ca и Mg, както и Zn в черният дроб 

дроб е намален значително. 

О Пуйка 
2039 ppm, 4w – плазменият Р e 

увеличен,а Cu е намален 

Sodium 

metasilicates 

Хигроскопичен, следователно при вдишване сухият натриев  

метасиликат се разтваря. Понижаване на рН < 11 води до утаяване на  

Na и амфотерен силициев диоксид. 
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C) При изпитванията проведени от Procter & Gamble Co., 198116 на C12-13AE6.5, концентрация  

 5% относно потенциал за специфична токсичност  при  повтаряща се експозиция, период 18 месеца 

три пъти седмично, доза 0.1 ml не са били наблюдавани формирани лезии.   

D) Експозицията на AES на потребителите - съвкупност от пряк и непряк контакт с кожата, както и по 

орален път чрез остатъци по съдовете е изчислена приблизително  

 29 ug /kg bw/day.  Резултатите от изпитванията17 при плъхове са доказали лесна абсорбира на AES в 

червата на плъхове след перорално приложение. Радиомаркирани C11-AE3S и C12 AE3S  са 

метаболизирали екстензивно при плъхове и са елиминирани  чрез урината и издишвания въздух, 

независимо от начина на приложение (перорално, интраперитонеално или интравенозно). 

E) AE18 се абсорбира бързо и екстензивно от стомашно-чревния тракт и бързо се елиминира. 
 

 CMR – ефекти

A)  Мутагенност и карциногенност:  Сместа както е пусната на пазара не е изпитвана с цел  

да се оцени потенциала да предизвиква ефекти, които могат да причинят наследствено увреждане или да се 

идентифицират възможни карциногени за човека, техните начини на действие и техния потенциал. 

Съгласно публикуваните надеждни данни19, резултатите от проведените независими тестове  при 

експозиция на веществата AES и AE  на различни видове животни не са доказали епигенетични 

промени и/или перманентни трансмисивни промени в количеството или структурата на генетичния 

материал на клетките или организмите.  

B)   Репродуктивна токсичност:  Сместа не е изпитвана за изследване на потенциал на 

репродуктивната токсичност. Относно съставките не са налични убедителни доказателства за потенциал 

на понижаване на репродуктивните функции на мъжките и женските индивиди или капацитет 

(плодовитост) при експозиция, предизвикване на ненаследствени вредни ефекти върху потомството 

(токсичност на развитието) и ефекти върху или чрез лактацията. 

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация 
 

 12.1. Данни от изпитванията на токсичният потенциал във водна среда на съставките: 

 Alcohols, C10-16, ethoxylated (АЕ), CAS 68585-34-2, класифициран в клас Остра опасност за водна среда, 

категория 1; 

 DTPMP, CAS 15827-60-8 с цел да послужи за оценка на влиянието върху растежа на водораслите и оценка 

на въздействието върху микроорганизмите в пречиствателните станции са представени в Таблица 7. 

12.1.1. Концентрацията на АЕ не е достатъчна, сместа да има потенциал на вредно въздействие при  

краткотрайна експозиция. Сместа не отговаря на критериите за класифициране в клас на опасност: Остра 

токсичност за водната среда (Мултипликационният коефициент е 1). Сместа не съдържа съставки, класифицирани в 

клас: Хронична (дългосрочна) опасност, съответно категория 1; 2; 3 или 4. 

12.1.2. Фосфонати  (DTPMP, CAS 15827-60-8) 

Доказано е, че фосфонатите като хелатиращите агенти, косвено инхибират растежа на водораслите, поради 

образуване на комплекси с някой основни хранителни вещества. Неправилно е инхибиращият ефект на 

въздействие на фосфонатите да се отъждествява с токсичен ефект върху водорасли. Фосфонатите са и източник 

на фосфор следствие на фоторазграждане (непряко стимулиране), което се доказва от факта, че отчетената 

стойност на показателя за токсичност при водорасли след 14 дни експозиция е по-висока (по-ниска концентрация на 

веществото) от стойността за експозиция 4 дни. 
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Таблица 7

68439-50-920   LC50 (2EO) 0.876 mg/L - 73% 
Brachydanio 

rerio 
96 h 

EU Method C.1, 
GLP compliance 

68439-50-9 EC50 (7EO) 1.04 mg/L – 100% 
Daphnia 

magna 
48 h 

EU-Guideline 

92/69/EWG 

68439-50-9 EC50 (7EO) 1.07 mg/L – 100% 
Desmodesmus 

subspicatus 
72 h 

EU-Guideline 
92/69/EWG 

15827-60-821 LC50 5,377 mg/L 
Cyprinodon 

variegatus 
96 h 

 

15827-60-8 EC50 242.2 mg/L 
Daphnia 

magna 
48 h 

 

15827-60-8 EC50 8.68 mg/L 
Selenastrum 

capricornutum 
14 d 

 

15827-60-822 EC50 1.9 mg/L 
Selenastrum 

capricornutum 
96 h 

Gledhill and Feijtel 
1992 

15827-60-8 EC0 > 2.500 mg/L 
Photobacterium 

phosphoreum 
0.5 h 

 

 

 12.2. Устойчивост и разградимост 

Всички повърхностноактивните вещества, съдържащи се в продукта отговарят на критериите за 

биоразградимост, съгласно Регламент ( EC ) 648/2004 за детергенти Таблица 8. 

Таблица 8

80 - 83 % Аеробно OECD Guideline 301 B

> 70%, 28 дни 
> 80%

Аеробно
OECD Guideline 301 B 

OECD Guideline 302 B

 COD: 590 mg/g Аеробно

Неорганично. Разтворими силикати, при разреждане, бързо диполимеризират до 

полимери, неразличими от природният разтворен силициев диоксид. Взаимодействат с 

йони като Ca, Mg, Fe, Al и др до неразтворими комплекси, които по състав са подобни 

съставките на естествените почви. 

50% освобождаване на 

DOC 

Период 28 дни.
Аеробно

OECD 302В, 

Тест за присъща 

Биоразградимост 

Zahn-Wellens/EMPA 

А.  14% (само DTPMP), 
17 дни 

В.  70% (с присъствие на 
железни йони),17 дни 

 

Фоторазграждане, чешмяна вода, 

рН 7, 
Естествена слънчева светлина. 

Фоторазграждане, чешмяна вода, 

рН 7, 

Естествена слънчева светлина. 

 

  12.3. Биоакумулираща способност 

 Bиоакумулацията на веществата във водни организми може да предизвиква токсични ефекти за продължителни 

периоди от време, дори когато действителните водни концентрации са ниски. За органични вещества 

потенциалът на биоакумулация обикновено се определя посредством коефициента на разпределение между 

октанол и вода, обикновено описван като „log Kow―.  
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25 MSDS Ethylenediaminetetraacetic Acid, Disodium Salt, Company's Name: Abbey Chemicals, Rrvizion date: 13th May 
2007. 
26 Human & Environmental Risk Assessment on ingredients of European household cleaning products Phosphonates 
6/09/2004 



 

За връзката между коефициента на разпределение на органичното вещество и неговата биоконцентрация, 

измервана чрез фактора на биоконцентрация (BCF) при риби, съществуват значителен брой подкрепящи 

данни в научната литература. Използването на граничната стойност log Kow ≥ 4 има за цел идентифицирането 

само на вещества с реален потенциал за биоконцентрация. Eкспериментално определеният BCF осигурява по-

добра преценка, BCF ≥ 500 при риби е показател за потенциала за биоконцентриране за целите на 

класификацията. Таблица 9. 

 

Таблица 9

    
 

AE 140  L/kg – смес от АЕ 5.0 L/kg  

медиана стойност 
390.0 L/kg  

медиана стойност 
Pimephales promelas 

AES/ 
CAS 9004-82-4  

 

70.79 L/kg 

(EPI QSAR programme) 

programme 

  
Pimephales promelas 

 

12.4. Преносимост в почвата: Няма информация на разположение. 

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB  

Съответствие на сместа с критериите за идентифициране на PBT или vPvB съгласно с 

Регламент (EC) № 253/2011 от 15 март 2011 г.: 

 Критерии за устойчивост (P) Период на полуразграждане по-голям от 40 дни: Не  

 отговаря (Вижте 12.2) 

 Критерии за биоакумулиране (B) Фактор на биоконцентрация при водните  

 видове е по-висок от 2000: Не отговаря (Вижте 12.3) 

 Критериите за класифициране в клас на  

опасност Специфична токсичност за  

определени органи след повтаряща се  

експозиция (STOT RE категория 1 или 2)  

съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008: Не отговаря (Вижте Раздел 11.) 
 

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците 

 

13.1 Управление на отпадъците: 

13.1.1. Класификация на отпадъците от опакованият  

продукт съгласно Директива 2008/98/ЕО: Продуктът не притежава свойства, определящи го като  

 опасен отпадък съгласно Приложение III на  Директива 

2008/98/ЕО. 

Индивидуалната опаковка не се класифицира  като опасен 

отпадък  съгласно Директива 2008/98/ЕО. 

 13.1.2. Подход при  управление на отпадъците: Подходът за управление на отпадъците прилага като 

приоритетен ред следната йерархия на отпадъците: 

 Предотвратяване; 

 Подготовка за повторна употреба; 

 Рециклиране; 

 Друго оползотворяване, например оползотворяване за 

 получаване на енергия; 

 Обезвреждане. 

 13.1.3. Методи за третиране на отпадъците (Таблица 10): 
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Таблица 10 

 

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците 
 

Таблица 11 

 ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA 

14.1 Номер по списъка на ООН Нерегулиран               Нерегулиран Нерегулиран Нерегулиран 

14.2 Точното наименование на 
пратката по списъка на ООН 

-  - - - 

14.3 Клас(ове) на опасност при 
транспортиране 

- - - - 

14.4 Опаковъчна група - - - - 

14.5 Опасности за околната среда Не. Не. Не. Не. 

14.6 Специални предпазни мерки за 
потребителите 

Не са  
необходими 
 

Не са  
необходими 
 

Не са  
необходими 
 

Не са  
необходими 
  

14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно 

 приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC:  Не е предвидено.  
 

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба 
 

15.1. Специфични за сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и 

околната среда: 

 Административното регулиране на класифициране на вещества, опасни за водите, в класове на 

замърсяване на водите  (Verwaltungssvorschrift wassergefährdende Stoffe, VwVwS), 27/07/2005.  

Комисията за оценка на вещества, вредни за водите (Kommission Zur Bewertung wassergefährdender Stoffe - 

KBwS); Клас на замърсяване на водите (Wassergefährdungsklasse - WGK): Сместа както е пусната на 

пазара не се оценява като вредна за водите, не се определя WGK. 

 Регламент (ЕС) № 1907/2006, Приложение XVII – Ограничения за производството, пускането на пазара и 

употребата на някои опасни вещества, смеси и изделия: Неприложимо 
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Дейности по 

предотвратяване на 

отпадъците: 

Прилагане ефективна технология за производство;        

Връщане на суровините и енергията в производственият процес; 

Оптимизиране на опаковките;  

Правилно съхранение на продукта. 

Дейности за 

оползотворяване на 

отпадъците: 

Спазване на изискванията към пусканите на пазара опаковки съгласно Наредба 

за опаковките и отпадъците от опаковките, обн. ДВ бр.58, 2005г.; 

Разделно събиране на отпадъците, отделяне на продукта и опаковките от 

общият поток отпадъци; 

Организиране предаването на отпадъците от индивидуални опаковки. на 

съответното юридическо лице, отговорно за рециклиране на опаковките. 

 Дейности по 

подготовка за 

повторна употреба: 

Почистване на оборотните опаковки от суровините и материалите и връщане 

на доставчика. 

Дейности свързани с 

временното съхранение 

на отпадъците: 

Отпадъците от опакованият продукт: остатъчни количества от сместа и негодни 

за приложение опаковки да се събират разделно в  специални обозначени 

съдове, да се съхраняват временно, след  което да се предават на лица 

притежаващи разрешение по реда на чл.37 от Закона за  управление на 

отпадъците. 

Дейности по безопасно 

обезвреждане на 

отпадъците: 

Да не се прилага обезвреждане на отпадъци от изходните суровини и продукта 

посредством изхвърляне в канализационната система. 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=bg&langpair=en%7Cbg&rurl=translate.google.bg&twu=1&u=http://www.umweltbundesamt.de/wgs-e/vwvws.htm&usg=ALkJrhjmIXH7U3EGBMxZcMCtmmBEbxnqRQ


РАЗДЕЛ 16: Друга информация 
 

16.1. Списък на използваните съкращения и акроними 

 CAS Chemical Abstracts Service (службата „Кемикъл бстрактс‖ към 

 Американската химическа асоциация); 

 INCI International Nomenclature of Cosmetic Ingredients 

 CLP European Regulation (EC) No 1272/2008 on 

Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures 

(Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и 

опаковането на вещества и смеси); 

 DPD Directive 1999/45/EC of the European Parliament  

and of the Council of 31 May 1999 (Dangerous Preparations Directive  - 

директива за опасните препарати); 

 DSD Dangerous Substances Directive 67/548/EEC of 27 June 1967 on 

the approximation of laws, regulations and administrative provisions 

relating to the classification, packaging and labelling of dangerous 

substances. 

 LD50 It is an abbreviation for ―Lethal Dose 50%.‖ It is sometimes also 

 referred to as the ―Median Lethal Dose‖. 

 EC50 Half maximal effective concentration (EC50) refers to the  

concentration of a drug, antibody or toxicant which induces a response 

halfway between the baseline and maximum after some specified 

exposure time. 

 IC50 The half maximal inhibitory concentration is a measure of the 

effectiveness of a compound in inhibiting biological or biochemical 

function. 

 PII  Primary skin irritation index. 

 DOC  Dissolved organic carbon 

 OECD Organisation for Economic Co-operation and Development; 

 EPI QSAR programme Количествена връзка структура-активност (QSAR) са 

компютърни модели за прогнозиране на токсични, биологични и 

физико-химични свойства. 

 MARPOL73/78 Marpol 73/78 is the International Convention for the Prevention of  

 Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978. 

 IBC Code BC Code provides an international standard for the safe carriage by 

 sea of dangerous and noxious liquid chemicals in bulk. 

 ADR / RID / GGVSE The European Agreement concerning the International Carriage of 

Dangerous Goods by Road was done at Geneva on 30 September 1957 

under the auspices of the United Nations Economic Commission for 

Europe, and it entered into force on 29 January 1968. RID is the part of 

the Intergovernmental Convention for International Carriage by Rail 

Gefahrgut-Verordnung Straße и Eisenbahn (Германия, опасни товари 

наредба за пътни и железопътни). 

 IMDG The International Maritime Dangerous Goods 

 IATA International Air Transport Association 

 ADN/ADNR European Agreement on the Carriage of Dangerous Goods by  

Inland Waterways (ADN). Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter auf dem Rhein (ADNR). 
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16.2. Препоръки за безопасност:   Р332 + Р313 При поява на кожно дразнене:  

Потърсете медицински съвет/помощ. 

Р305 + Р351 + Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:  

Промивайте внимателно с вода в 

продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, 

ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте 

да промивате. 

Р337 + Р313 При продължително дразнене на очите: 

Потърсете медицински съвет/помощ. 

 

16.3. Позоваване Таблица 6 

 А - MSDS Revision 11.11.2011; Product trade name: Hansanol NS 252; Manufacturer/Supplier: Hansa Group 

AG; 

 B - MSDS Product Name: Dodecylbenzene sodium sulfonate; Sciencelab.com, Inc.; 

 C - MSDS #: RQ1003467, Issue Date: April, 2010; 

 D - HERA Risk Assessment of Alcohol Ethoxysulphates, AES, January 2003; 

 F - HERA Human & Environmental Risk Assessment on ingredients of European household cleaning 

products Alcohol Ethoxylates, Version 2.0, September 2009; 

 K - MSDS Version: 1-5/USA, Date of printing 04.28.2009; Substance key: SXR073361; 

Manufacturer/Supplier: Clariant Corporation; 

 L - MSDS Version 8, Revision Date 17.07.2006; Product trade name: Marlinat; 

Manufacturer/Supplier: SASOL Germany GmbH; 

 M - Pr – Nr: 96TE068154, Chemishe und Biologische Laboratorien GmbH, Institut FRESENIUS; 

 N – ESIS 

 O – MSDS, Compilation date: 02/12/10, Revision No: 3, Product name: SODIUM METASILICATE 

PENTAHYDRATE, Company name: Monarch Chemicals Limited 
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