
СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 453/2010  НА КОМИСИЯТА  
ОТ 20 МАЙ 2010 ГОДИНА 
ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ: 05.11.2012Г.; СТРАНИЦИ: 9 ОТ 9 
 

РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ ПРЕДПРИЯТИЕТО 
 
1.1. Идентификатори на продукта

Tърговско  наименование     

 

1.2. Предназначение:

1.2.1. 1. Идентифицирани употреби на веществото/  

 сместа, които са от значение:  Детергент за избелване на тъкани при ръчно и 

автоматично пране. 

1.2.1.2. Употреби, които не се препоръчват: Избелване на вълнени, копринени и чувствителни  

 тъкани. 

1.2.2.1.  Идентифицирани употреби на веществото 

сместа, които са от значение: Детергент за почистване на кухни, бани, керамични и 

фаянсови повърхности; отстраняване на неприятни 

миризми. 

1.2.2.2. Упореби, които не се препоръчват: Да не се почистват алуминиеви, калаени и цинкови 

повърхности, както и техни сплави, месинг и пр. 

  

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 /сместа 

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

Дефиниция, съгласно член 2: Смес 

Таблица 1 

Класификация Елементи на етикета 

Клас на опасност, 

категории (код) 

Предупреждения за 

опасност  

Пиктограма 

 

Предупреждения за опасност (код) 

Skin Corr. 1B  

H314: Причинява тежки 

изгаряния на кожата и 

сериозно увреждане  

на очите. 

EUH031: При контакт  

 с киселини се отделя 

токсичен газ. 

 Н314: Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно 

увреждане на очите. 

EUH031: При контакт с киселини се отделя токсичен газ.  

К0д:      GHS05 Препоръки за безопасност  

Сигнална дума 

(код):  Dgr 

- при предотвратяване: 

Р264: Да се измият ръцете старателно след употреба. 

Р280: Използвайте предпазни ръкавици. 

- при  реагиране: 

Р303+ Р361+ Р353: ПРИ  КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): 

Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата 

с вода/ вземете душ. 

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. 

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


- при съхраняване: 

Р405: Да се съхранява под ключ. 

- при изхвърляне: 

Р501: Съдържанието/ съдът да се изхвърли в предназначените 

за това места. 

 

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

Директива 1999/45/ЕО 

Дефиниция в съответствие с член 2б: Препарат 

Таблица 2 

Оценка рисковете за здравето, съгласно Приложение II, Част A на Директива DPD 

Категория на опасност Знак на опасност Символ на опасност Рискови фази 

Corrosive С 
 R34: Предизвиква изгаряния. 

R31: При контакт с киселини се отделя токсичен газ. 

 

2.2. Елементи на етикета  

2.2.1. В съответствие Регламент (ЕО) № 1272/2008 (вижте Таблица 1) 

2.2.2. В съответствие с Регламент (ЕО) 907/2006 

Таблица 3 

Елементи на етикета  в съответствие  с  регламента  за  детергентите 

Състав Хлорни повърхностноактивни вещества за избелване по-малко от 5 % 

Указания за  

дозиране 

Ръчно пране: 100 ml  от детергента се разреждат с 1500 ml вода. Накисване 30 min и изплакване. 

Машинно пране: За еднократно избелване на тъкани се препоръчва 100 ml детергент при стандартно1 

натоварване на пералната машина и средна2 твърдост на водата. Съдържанието на опаковката е 

достатъчно за 10 броя машинно избелване.  

Почистване на силно замърсени повърхности: продуктът се прилага без разреждане. 

Почистване на подови настилки без изплакване: 100 ml детергент се разреждат в 2000 ml вода. 

 

  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/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 
 

Информация за съставките на сместа, които отговарят 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 1); 

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

съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (Таблица 4); 

3.2. Вещества, за които има граници на експозиция на работното място в рамките на Общността, 

които не са включени в точка 3.1 (Таблица 4). 

3.3. Вещества, които отговарят на критериите за  устойчивост, биоакумулиране и токсичност в  

съответствие с Регламент 253/2011. 
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1 Нормалното тегло дрехи за едно изпиране с перална машина е 4,5 kg сух текстил. 
2 Средна твърдост на водата отговаря на съдържание на 2,5 mmol CaCO3/L. 



Таблица 4 

Химично наименование 

 
Индекс  номер/CAS № Класификация в съответствие с Интервали на 

процентни 

изражения на  

C w/w 

Референция 

Регламент CLP Директива DPD 

Sodium hypochlorite 017-011-00-1/ 7681-52-9 

EUH031;  

Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2,  H319

Xi; R31 36/38 ≤ 5.0% 3.1; 3.2

Sodium hydroxide 011-002-00-6/ 1310-73-2 Skin Corr. 1B, H314 Xi; R36/38 ≤ 2.0% 3.1; 3.2

РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЕРВА ПОМОЩ 
 

4.1. Описание на мерките за първа помощ (Таблица 5) 

Таблица 5 

Пътища на 
 експозиция  Инструкции за първа помощ Симптоми и ефекти Медицински грижи 

Абсорбция през 

дихателните 

пътища 

Пострадалият да се изведе на чист 

въздух, а като противодействащо 

вещество  да се използва смес от 

спирт и амоняк, която трябва да се 

вдиша. 

Остра обструкция на 

дихателните пътища, 

включително хрипове, 

кашлица. 

Терапия с кислород и инхалаторни 

бета-адренергични средства.  

Храносмилателен  

тракт 

Да не се предизвиква повръщане. 

Да се приеме белтъчна3 вода или  

мляко на малки порции. 

Да се извърши pH метрия на устната 

лигавица с лакмус. 

Повишена саливация.  

Xиперемия и оток на епитела  

в областта на естествените 

стеснения на хранопровода, 

пилораи 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. 

Контакт с 

кожата 

Обилно измиване с вода. Прилагане 

оцет, сода или сок от цитрусови 

плодове. Засегнатият участък да се 

намаже с PEG 400. 

Изсушаване и дразнене на 

кожата. Дегенеративен 

контактен дерматит 

Прилагане на антихистамини и 

противовъзпалителни 

медикаменти. 

Контакт с очите Интензивно измиване на очите.  

Очите да са широко отворени като 

предварително се отстранят 

контактните лещи, ако има такива. 

Препоръчва се използването на душ  

с цел директно впръскване на вода.   

Промиване на очите с физиологичен 

разтвор. 

 Дразнене, парене и/или 

замъглено зрение.  

Реактивен конюнктивит – 

симптоми: дискомфорт, 

зачервяване, интезивен 

сърбеж, възможна поява  

на  воднист секрет. 

Незабавно да се потърси спешна 

медицинска помощ. Препоръчва 

се преглед с офталмоскоп.  

Симпоматично лечение. 

 
РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 

 

5.1. Пожарогасителни средства 

 Подходящи средства за гасене на пожар: Да се избира средство за гасене за пожар от клас B  

(CO2, пяна, ABC-прах, BC-прах).  Да се вземат в предвид  

и материалите, разположени в близост до пожара. 

 Неподходящи пожарогасителни средства: Да не се използва D-прах. 

5.2. Специфични опасности, които произтичат от веществото или сместа 

Продукта не е възпламеним. Обкръжаващият огън може да доведе до разграждането му, при което да се отделят 

опасни газове като хлор и хлороводород. Образува взривоопасни съединения с водород и въздух. При контакт със 

запалителни материали, с органични продукти, с някой минерали може да доведе до огън или взрив. 

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. 
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3 Белтъчна вода: разтвор от белтъците на две яйца в 200 ml прясно мляко или вода. 



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: не

 Ответни мерки при малък разлив: Да се носят ЛПС за защита на кожата и очите. 
 Ответни мерки при голям разлив: Да се носи пълен комплект ЛПС.  

 Вижте Раздел 8. 

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи:  Да се използва пълният комплект ЛПС. 
6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда. 
 Правилно съхранение:  Продуктът да се  да се съхранява в оригинални 

плътно затворени опаковки на сухо и проветриво място  
при температура под 35°С без достъп на светлина и 
топлина. 

 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. 

А) Малък разлив: а) Да се Отстрани причината (източника) за изпускане. 
б) Да се осигури локална и обща вентилация в 
помещенията, поддържаща концентрации на продукта 

под допустимите граници. 
в) Да се ограничи разпространяването на разливът чрез 
инертни материали; 

г) Продуктът да се събере като се използва подходящ 
абсорбент (например Chemizorb®); 
д) Препоръчва се последващо измиване обилно с вода и 

сапун; 
е) Евентуалните остатъчни количества да се  
неутрализират с разреден разтвор на киселина. 

Б) Голям разлив: Да се прилагат мерките описани в точка А); 
 Да се спазва   тяхната последователност; Отпадъкът от 

абсорбент да се депонира в подходящи контейнери 

(виж Раздел 7) и да се предаде на лица притежаващи 
разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление на 
отпадъците. 

 
РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ 

 
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 експозиция.  Да не смесва с други перилни и  

   почистващи продукти.  

 Относно безопасността и опазване на околната среда: Продуктът след употреба постъпил в битовите 

отпадъчни води да се третира като конвенционален 

замърсител (Виж Раздел 12).  

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости. 

 Съхранение на продукта:    Storage class: 8B, съгласно VCI. 

Складова категория: СК 8B, съгласно действащото 

национално законодателство. 

Опакованият продукт да се съхранява на сухо, добре 

проветриво място в плътно затворена опаковка.  Да е 

достъпен само за оторизиран персонал. Без достъп на 

деца. Да се съхранява при температури, не по-високи 

 от +35oC.  

 Несъвместимости:  Материали от алуминий, калай и цинк, както и  

техни сплави, месинг и пр. Киселини и силни 

окислители. 
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 РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 
 

8.1. Параметри на контрол.  

Таблица 6 

Гранични стойности на професионална експозиция 

Вещество CAS номер Стойност Експозиция Позоваване4 

Свободен хлор 77-82-50-5 3 mg/m3 8 часа България,  Наредба № 13 

Натриева основа (алкални аерозоли) 1310-73-2 2 mg/m3 8 часа България,  Наредба № 13 

 

имични а    8.2. Контрол на експозицията. 

   8.2.1. Подходящ инженерен контрол: В работната среда да се използва отрицателно 

налягане (вакуум), който да задържа изпаренията в 

съоръженията. При идентифицираните употреби да се 

осигури ефективна локална  смукателна и/или обща 

вентилация в помещенията. 

вентилация    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 

   Таблица 7 

Защита на Спецификация на подходящите ЛПС Позоваване 

Ръцете 

а) Защитни ръкавици 

Материал: Нитрилна гума; Дебелина: 0.11 mm; Време на проникване: 480 min 
Стандарт EN374 

б) Защитни ръкавици - Материал: Естествен латекс  

Очите/Лицето 
а) Защитни очила – плътно прилепнали Стандарт EN166 

б) Защитни очила при продължителна експозиция  

Тялото 
а) Ограничена защита срещу течни химични продукти Стандарт EN 13034 

б) Не се изисква  

Дихателните 

пътища 

а) Филтър B-(P3) /сив/ Стандарт DIN 3181 

б) Не се изисква  

Забележка: а) ЛПС, необходими при условия на производство на продукта; 

       б) ЛПС, необходими при идентифицираната употреба, описана в Раздел 1. 

 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 среда5 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 
Физични и химични свойства Стойности Физични и химични свойства Стойности 

1.) Външен вид Течност 11.) Скорост на изпаряване 
Няма информация на 
разположение 

2.) Мирис Характерен за хлор 
12.) Налягане на парите при 
20°С 

20 hPa 

3.) Цвят Бледо жълт 13.) Плътност на парите 
Няма информация на 
разположение 

4.) рН, 20°С 12.0 - 13.0 14.) Относителна плътност 
Няма информация на 
разположение 

5.) Точка на топене/ точка 
на замръзване 

Няма информация на 
разположение 

15.) Плътност (g/cm³ , 20°С) 1.1 - 1.2 g/cm³ 

6.) Точка на кипене/ 98°С - 100°С 16.) Разтворимост във вода Напълно смесим 

                                                                    
4 България,  Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа4 и Наредба4 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. 

 
5 Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., последно изм. и доп. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г. 



интервал на кипене (g/100g, 20°С) 

7.) Точка на 
възпламеняване 

Неприложимо 
17.) Коефициент: n-
октанол/вода 

Неприложимо 

8.) Запалимост (твърдо 
вещество, газ) 

Няма информация на 
разположение 

18.) Вискозитет –  
Динамичен при 20°С 

1.7 - 1.8 mPas 

9.) Температура на 
самозапалване 

Неприложимо 19.) Експлозивни свойства 
Продуктът не 
взривоопасен 

10.)Температура на 
разпадане 

Няма информация на 
разположение 

20.) Оксидиращи свойства 
 

Няма информация на 
разположение 

 
     РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ 

      
10.1. Химична стабилност:  Продукта при нормални условия е сравнително стабилен 

за боравене и съхранение. Термично разлагане. Да не се 

нагрява при използване. Да не се съхранява при условие на 

пряка слънчева светлина. 

10.2. Реактивност:    Термодинамично  не стабилен. 

10.3. Възможност за опасни реакции: - Риск от експлозия при контакт с: окислители, редуктори, 

мравчена киселина, амини, амоняк, безводна оцетна 

киселина, карбамид (урея), метанол, органични вещества, 

оксалова киселина. 

 - Риск от запалване или образуване на запалими газове или 

пари при контакт с арсен. 

 - Образува газове при контакт с: цианиди, азотна киселина 

(отделят се хлор и азотни газове), солна киселина 

 (отделя се хлор). 

10.4. Условия, които трябва да се избягват:   0°С > T(съхранение) > 35°С 

10.5. Несъвместими материали:    Киселини; Основи; Метали 

   10.6. Опасни продукти на разпадане: хлор – газ; CO; CO2 

 
     РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Продуктът не е изпитван  за установяване потенциалът  на  оказваните от него  ефекти върху здравето.  

11.1. Опасности за здравето 

11.1.1. Клас  на опасност – Остра орална токсичност 

Таблица 8 

Вещество, CAS № Метод на изпитване Вид Lethal Dose 50% (LD50) Позоваване 

77-82-50-5 - Плъх > 8200 mg/ kg bw A 

1310-73-2 - Плъх ≥ 90 ml/kg bw Б 

 

11.1.2. Клас на опасност – Остра инхалаторна токсичност 

Таблица 9 

Вещество, CAS № Метод на изпитване Вид Lethal Dose 50% (LD50) Позоваване 

77-82-50-5 - Плъх > 10.5 mg/ l A 

1310-73-2 - Заек - Б 

Позоваване: А – IUCLID Dataset created by European Chemicals Bureau. 

             Б – MSDS ACC# 88802, Sodium Hydroxide 2%, Company Identification Fisher Scientific  
 

11.2. Корозия/дразнене на кожата 

Таблица 10 

Вещество, CAS № Метод на изпитване Вид Доза Потенциал на дразнене Позоваване 

77-82-50-5 [12.5%] OECD 404 Заек 0.5 ml/24h Леко дразнене (активен Cl2 1.6%) А 

1310-73-2 [2.0%] 
- 

Човек 40 μl/24h 
Симптоми: корозия не е 

констатирана. 
B 

Позоваване: B - SIDS Initial Assessment Report, Paris, 26-28 March 2002. 
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11.3. Необратими ефекти за очите/сериозно увреждане на очите (Категория 1):     

Таблица 11 

Вещество, CAS № Метод на изпитване Вид Доза Потенциал на дразнене Позоваване 

77-82-50-5 [12.5%] OECD 404 Заек 0.5 ml/24h Леко дразнене (активен Cl2 1.6%) А 

1310-73-2 [2.0%] OECD 405 Заек  
Симптоми: непрозрачност на 

роговицата, конюнктивит 
B 

           

11.4.  Респираторна или кожна сенсибилизация: 

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.  

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

   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.  

CMR – ефекти 

11.5.1.  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 и техните начини на действие.  

11.5.2. Репродуктивна токсичност:  Сместа не е изпитвана за изследване на потенциал на репродуктивната 

токсичност.  
 

     РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

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

Таблица 12 

Вещество, CAS № Летална доза - стойност Вид Експозиция Позоваване 

77-82-50-5 [4-6%] EC50 52 ml/l Риби - Crustacea 96 h A 

1310-73-2  LC50 189 ml/l Риби 96 h B 
  
  12.2. Устойчивост и разградимост 

Методите за определяне на биоразградимост не са приложими за неорганични вещества. 

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 2011г.: 

 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 притежава свойства съгласно Приложение III на  

Директива 2008/98/ЕО, определящи го като опасен 

отпадък.  Н8: Корозивни  вещества и препарати, които при 

контакт с жива тъкан могат да я унищожат.  

        Страница 7 от 9 



13.1.2. Код на отпадъците, съгласно Наредба №3  

за класификация на отпадъците6: 07 06 Отпадъци от производство, фомулиране, 

доставяне и употреба на мазнини, смазки, сапуни, перилни 

и почистващи препарати, дезинфектиращи средства и 

козметични продукти. 

 07 06 01 Промивни води и матерни луги. 

 15 01 Опаковки 

 15 01 10 Опаковки, съдържащи остатъци от опасни 

вещества или замърсени с опасни вещества. 

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:  Отпадъците  от продукта, както и остатъчни количества и 

опаковки да се събират в специални, плътно затворени, 

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 отпадъците7 
 

     РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ 
 

14.1. Наземен транспорт: ADR, RID UN 1791  ХИПОХЛОРИТЕН РАЗТВОР,  клас: 8, опак. група: III 

14.2. Речен транспорт: ADN, ADNR: Не е тестван. 

14.3. Морски транспорт IMDG-Code :  UN 1791  ХИПОХЛОРИТЕН РАЗТВОР,  клас: 8, опак. група: III 

14.4. Въздушен транспорт IATA: UN 1791  ХИПОХЛОРИТЕН РАЗТВОР,  клас: 8, опак. група: III 

14.5. 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: 

15.1.1. 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): Не е определен. 

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

употребата на някои опасни вещества, смеси и изделия: Неприложимо 
 

     РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
 

16.1. Списък на използваните съкращения и акроними 

 CAS Chemical Abstracts Service (службата „Кемикъл бстрактс” към Американската химическа асоциация); 

 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); 

 LD50 It is an abbreviation for “Lethal Dose 50%.” It is sometimes also referred to as the “Median Lethal Dose”. 
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6 Обнародване ДВ бр. 44/2004г. 
7 Обнародване ДВ бр. 86/2003г. 

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


 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. 

 OECD Organisation for Economic Co-operation and Development; 

 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 bysea of dangerous and noxious liquid 

chemicals in bulk. 

 ADR / RID 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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