
РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 

 1.1. Идентификатори на продукта 

 Tърговско наименование: HIT plus 

 Обозначение: Кислол 

 1.2. Идентифицирани употреби на продукта, които са от значение и употреби, които не се препоръчват 

 Приложение: За премахване на ръжда и котлен камък на мивки,  

 тоалетни чинии и санитарен фаянс; отпушване на канализации; 

 Употреби, които не се препоръчват: Да не се използва върху мраморни повъхности. 

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 

 Производител: „БН Козметикс“ ООД 

 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 

 Официален 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 

 

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите 
 

2.1. Класифициране на веществото или сместа съгласно  

2.1.1. Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]1 

 Продуктът се дефинира като смес:  в съответствие с  член 12, т.8; 

 Оценка на наличната информация в 

съответствие с членове 9 и 12: Опасностите за здравето, свързани със сместа отговарят 

на критериите за класифициране в категориите:    

 - Корозия на кожата, подкатегория 1В; 

 - Необратими ефекти върху очите, категория 1. 

2.1.2. Директива 1999/45/ЕО2 

 Класификация: С, R34: Предизвиква изгаряния. 
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1 Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейският парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно 
класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО  
и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) 1907/2006. Публикуван в Официален вестник на ЕС  L353 от 31.12.2008г. 
 
2 Директива 1999/45/ЕО на Европейският парламент и на Съвета от 31 май 1999 за сближаване на законовите, 

подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класифицирането, опаковането и 
етикетирането на опасни препарати. Публикуван в официален вестник на ЕО том 28 L200/30.07.1999г. 

mailto:bn_cozmetics@abv.bg
http://www.bncosmetics.eu/


2.2. Елементи на етикета съгласно  

 Регламент (ЕО) № 1272/2008[CLP]: Таблица 1   

Таблица 1 

Елементи на етикета Означения 

 Пиктограм(и) за опасност3 Символ: 

 

  Код: GHS05 

Сигнална(и) дума(и)                          Опасно 

Предупреждение(я) за 

опасност 

Н314: Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно  увреждане на очите. 

Препоръка(и) за 

безопасност 

При предотвратяване 

P260: Не вдишвай саз, изпарения и аерозоли. 

Р264: Да се измият ръцете старателно след употреба. 

Р280: Използвайте предпазни ръкавици, предпазни очила, предпазна маска за 

лицеи предпазно облекло. 

                                                            При реагиране 

Р301+ Р330+ Р331  ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата НЕ предизвиквайте 

повръщане. 

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. 

Р303+ 361+ 353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете 

цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода.  

 

 Регламент (ЕО) 907/20064 Продуктът се определя като детергент. 

 Състав:  Солна киселина (Hydrochloric acid) и Вода 

2.3. Други опасности 

 Оценка на съответствие с критериите за  

устойчивост, биоакумулиране и токсичност  

в Регламент 253/20115: Сместа не отговаря на критериите за устойчивост6,  

   биоакумулиране7 и токсичност8.  

 Други опасности: Не са известни физични и химични свойства на  

продукта, които не влияят върху класификацията, но които 

могат да допринесат за общата опасност от сместа. 
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3 Пиктограмата за опасност се представя или с графичен символ, или със съответният код. 
4
 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 
5 Регламент (ЕО) 253/2011  на  Комисията от 15 март 2011г. за изменение на Регламент  1907/2006 на Европейският 

парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по 

специално на приложение ХIII. Публикуван в официален вестни к на ЕС L69/7 от 16.03.2011г. 
6 Устойчивост (P): Време на полуразграждане > 40 дни.  
7 Биоакумулиране (B): коефициентът на биоконцентрация при водни биологични видове >2000 
8 Токсичност (T): Сместа не притежава потенциал за CMR-ефекти, специфична токсичност за определени 

органи след повтаряща се експозиция и NOEC < 0.01 mg/l. 



РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките 

Таблица 2 

Вещество 
Химична 
индентификация 

Индекс № ЕО № Специфични 

Пределни 

концентрации 

Класификация9 

Регламент (ЕО) 

№1272/2008 

Cw/w 

[%] 

Hydrochloric acid 017-002-01-X 231-595-7 C ≥ 25 % 

10 % ≤ C < 25 % 

10 % ≤ C < 25 % 

C ≥ 10 % 

Skin Corr. 1B; H314 

Skin Irrit. 2; H315 

Eye Irrit. 2; H319 

STOT SE 3; H335 

≤ 10.00% 

 
РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ 

Таблица 3 

Пътища на  

експозиция 

Инструкции за първа  

помощ 

Симптоми и ефекти Медицински грижи 

Вдишване Пострадалият да се изнесе  

на  чист въздух. При затруднено 

дишане и сивкави отенъци на 

кожата да се постави кислородна 

маска.  

Ефекти: Дразнене на  

лигавиците на носа, гърлото и 

дихателните пътища. 

Симптоми: Кашлица, стягане в 

гърдите и задух. 

При симптоми и 

продължително дразнене 

консултацията  със 

медицински специалист е 

задължителна. 

Поглъщане Да не се предизвиква  

повръщане. Да се приеме 1 чаена 

лъжичка Натриев бикарбонат, 

разтворена в чаша вода. 

Болка зад гръдната кост; гадене, 

повръщане; спазъм на 

хранопровода и стомаха. 

При симптоми 

консултацията с 

токсиколог и 

гастроентеролог е 

задължителна. 

Контакт с  
кожата 

Обилна промивка с течаща вода на 

засегнатият участък. Локална 

неутрализация с 2-5 процентов 

разтвор на натриев бикарбонат. Да 

се намаже с PEG400. 
 

Възможно е да предизвика 

коагулация на белтъците, 

отнемайки водата от тях, като 

коагулацията на тъканите върви 

равномерно в дълбочина. След 

отстраняване на крустите се 

открива равна ранева 

повърхност. 

При симптоми 

консултацията с 

дерматолог е 

задължителна. 

Контакт с  
очите 

Обилна промивка на окото с вода 

при обърнати по възможност 

клепачи в продължение на 30мин до 

1 час. При наличие на още химичен 

агент в окото се продължава с 

промивката. В никакъв случай не се 

прави превръзка! Окото трябва да 

бъде оставено да сълзи, за да  може 

да се отмие  химичния агент. 

Възможно е сериозно увреждане 

на 

Роговицата. 

Еритема – I степен; 

 

При симптоми 

консултацията с 

офтамолог е 

задължителна. Да се 

поставят антибиотични 

капки, да се дават  

витамини, 

епителизиращи средства. 

 

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки 
 
5.1. Пожарогасителни средства 

 Подходящи пожарогасителни средства:Продуктът е негорим.  

 - Вещество: Hydrochloric acid 37%; 

 - Метод на изпитване:  DIN  51586; 

 - Резултат: non flmmambe; 

  - Позоваване: Hoechst AG Frankfurt/Main; DOW Deutschland Inc. 

                                                        
9 Значението на кодовете на Предупрежденията за опасност е описано в Раздел 16. 



 Неподходящи пожарогасителни  

средства: Ограничения относно пожарогасителните средства не 

са известни. Да се съобразят с горящият наоколо 

материал. 

5.2. Особени опасности, които произтичат  

от веществото или сместа: При изгаряне на сместа се образуват токсични газове – 

въглероден оксид; въглероден диоксид и хлор. 

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 
Таблица 4 

 1.Малък 

разлив 

                2.  Голям   

разлив 

Подходяща защитна 

екипировка 

Предпазни мерки Процедури при извънредни ситуации 

 1. За персонал, които 

не отговаря за 

спешни случай 

ЛПС съгласно Раздел 8. Да се спазва 

производствена 

дисциплина и 

инструкции за употреба 

върху етикета. 

Да предприемат действия за 

намаляване или премахване на 

причината. Да се ограничи 

замърсяването и да се почисти 

засегнатата област. 

 2. За персонал, които 

не отговаря за 

спешни случай 

Да се осигури 

ефективна  обща и 

локална смукателна 

вентилация. Да се носят 

ЛПС. 

Да не се вдишват парите 

и аерозолите. Да се 

ограничи контакт с 

продукта. Да се 

подържат техническите  

съоръжения в 

изправност.  

Да  се осигури приток на чист въздух. 

Да се отстрани причината. Да се 

локализира  разливът. Да се ограничи 

контактът с всички метални 

повърхности. В складовите помещения 

да се отделят и защитят  от контейнери 

с разтворители като  ацетон; алкохол и  

др.; вещества  от групите: хидроксиди; 

цианиди; сулфиди;  епоксиди;  

карбиди и др. Виж Раздел 7. 

 1. Лицата, отговорни 

за спешни случаи 

Не  се изисква  

използване на 

допълнителни 

предпазни средства. 

Да се провеждат 

Периодични 

инструктажи за 

безопасна работа. 

Не  са  необходими допълнителни 

процедури. 

 2. Лицата, отговорни 

за спешни случаи 

Допълнителни 

предпазни средства: 

Водозащитен 

киселинноустойчив 

комплект. Материал: 

PVC/Полиестер 

Да се подържат в 

изправност средствата  

за производство. 

Продуктът и съставките  

да се съхраняват 

съгласно изискванията. 

Да се предприемат действия за 

отстраняване на причините.За да се 

предотврати замърсяването на 

околната среда. Сместа и / или 

съставки да не е изпускат в 

канализацията. Ако е необходимо, да 

информира местната регионалната 

пречиствателна, както и съответният 

контролен орган за защита на 

околната среда. 
 

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда 

 ;Правилно съхранение: Вижте Раздел 7  

 Производство: Да се спазват технологичните изисквания и трудовата 

 Дисциплина. 



6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване 

 Малък разлив: а) Да се отстрани причината (източника) за изпускане. 

  б) Да се измие с вода. 

 Голям разлив: а) Да се отстрани причината (източника) за изпускане. 

  б) Да се покрият  канализационните шахти. 

 в) Да се ограничи разливът, чрез изграждане на стена от 

пясък, глина или друг материал. 

г) Да се изсмучете посредством киселинно устойчива 

помпа течността. 

 д) Да се 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) Да се измие с вода. 

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение 
 

 Използване: Да се следват указанията на етикета. Да не се смесва с  

  други почистващи продукти. 

 Съхранение: Плътно затворена опаковка. На обособени места, далеч от  

  алкални детергенти, в добре вентилирани помещения. 

   Температура за съхранение до 25°С. 

 Изисквания относно опаковките: Оригинални  неметални опаковки. 

 Несъвместмости: Материали, които трябва да се избягват: Алуминий, 

алкални метали. 
 

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства 
   

8.1. Параметри на контрол  

 Гранични стойности на професионална  

експозиция на химични агенти: Хлороводород: ПДК  7 мг/м3 съгласно 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 

 Инженерен контрол: Локална смукателна вентилация. Проветряване на  

 помещенията. 

 

 Лични предпазни средства: 

Защита на ръцете: Защитни ръкавици при пълен контакт 

 Материал: Нитрилен каучук; Дебелина: 11мм 

 Време на проникване: над 480 мин. 
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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. 



 Защитни ръкавици при разпръскване 
  Материал: Латекс; Дебелина: 0.6мм 
  Време на проникване: над 120 мин. 
Защита на лицето: Прилепнали защитни очила. 
Защита на тялото: Киселинноустойчива  престилка. 
Защита на дихателният апарат: Предпазна маска. 

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства 
 

 Физическо състояние Течност 

 Цвят Безцветен до бледо жълт 

 Мирис Остър 

 рН стойност <1 @ 20°С 

 Вискозитет Динамичен 

 Температура на кипене 50°С 

 Температура втвърдяване -30°С 

 Парно налягане 190 hРa @ 20°С 

 Плътност 1,19g/m3 @ 20°С  

 Разтворимост във вода разтворима 
 

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и Реактивност 
 

10.1. Условия които трябва да се избягват:Нагряване 

10.2. Материали които трябва  

          да се избягват Алуминий, амини, карбиди, хидриди, флуор, алкални  

 метали, метали, калиев перманганат, силни алкали, соли 

на оксихалогенни киселини, концентрирана сярна  

 киселина, металоидни полуметални оксиди, металоидни 

водородни смеси, алкохоли,алдехиди, сулфиди, цианиди, 

литиев силицид, винил-метилов етер. 

 

10.3. Опасни продукти от разлагане В случай на пожар виж Раздел 5 

10.4. Допълнителна информация Неподходящи работни материали: Метали, метални сплави. 

   

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация 
 

11.1. Остра токсичност LС50 (вдишване плъх) 3124 ррт (V) 1 h (изчислено на чиста  

  субстанция) 

11.2. Хронична токсичност Сместа не е класифицирана в категорията опасност. 

11.3. Мутагенност и репродуктивна  

     токсичност: Не е доказан ембриотоксичен ефект, когато спазен 

  граничния праг на стойностите. 

 

11.4. Допълнителна токсикологична  

информация След вдишване на парите: Дразнене на  дихателния 

тракт; симптоми – кашлица (Таблица 4). 

 След контакт с кожата: Уплътняване на кожата (Таблица 4). 

 След контакт с очите: Обратими и необратими ефекти (Таблица 4). 

  След поглъщане: Поражения на устата, хранопровода и 

  стомашно-чревния тракт.   
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РАЗДЕЛ 12: Екологична информация 
 

12.1. Екотоксични ефекти Биологични ефекти: Поразява водните организми. 

  Отравя рибата и планктона. Пораженията се дължат на  

  промяната на рН. Образува корозионни смеси с водата, 

 дори когато са разредени, нанасят вреда върху развитието  

  на растенията. 

12.2. Допълнителна екологична  

          информация: Следващото се отнася към солната киселина като цяло: 

  Вредният ефект се дължи на промяната на рН. 

 Поразяващ ефект върху водни организми, включвайки този 

дължащ се на реакция: летална за рибите над  

 25 mg/Leucsicus idus LC50: 862 mg/l. 

  Вредният ефект при растения започва от 6 mg/l 

  Не причинява биологичен кислороден дефицит. 
 

РАЗДЕЛ 13: РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците 
 

13.1. Унищожаване на продукта: Отпадъците да се изхвърлят в съответствие с Директива 

2008/98/ЕО. Отпадъците да се събират разделно и да се 

съхраняват в затворени контейнери. 

 

13.2. Унищожаване на опаковките: Унищожаването се извършва в съгласие с официалните  

  правила. Замърсените опаковки се третират като самия  

 продукт. Препоръчва се опаковките да се предават за 

рециклиране. 
 

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането 

Таблица 5 

 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 

    

 

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба 
 
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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РАЗДЕЛ 16: Друга информация 
 
16.1. Значение на препоръките за безопасност (Таблица 2) 
Н315: Предизвиква дразнене на кожата. 
Н319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. 
Н335: Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. 
 
16.2. Бележка 

 Информацията в този  ИЛБ се основава нашите настоящи знания и опит към времето на 
публикацията. Информацията е предназначена да помогне на потребителя, с цел ограничаване на 
риска при боравене с продукта. Информацията не следва да се смята за гаранция или спецификация 
на качеството на продукта.    

 
 
 
 
  Край 
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