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Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и дружеството/предприятието.  

1.1. Идентификатори на продукта  

Търговско наименование:     „BN Profession” Силиконова вакса за гуми – концентрат  

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват  

 Употреби, които се препоръчват:    Почиства, придава блясък и предпазва автомобилните гуми от влиянието на  

атмосферните условия.  

 Употреби, които не се препоръчват:   Не е предназначена за почистване на автомобилни стъкла.  

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  

Емайл адрес:      bn_cozmetics@abv.bg  

Адрес към уебсайт, където е публикуван  

Информационният фиш за съставките:    www.bncozmetics.eu  

1.4. Телефонен номер при спешни случаи:   ++359 2 9154 411 УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"  

Достъп:       неограничен  

Раздел 2: Описание на опасностите  

2.1. Класифициране на веществото или сместа.  

2.1.1. Класифициране на сместа съгласно критериите за класифициране на Регламент (ЕО) № 1272/2008[CLP]  

 Клас на опасност:     Сериозно увреждане/дразнене на очите;  

 Категория на опасност:     Категория 2, Дразнене на очите;  

 Предупреждение за опасност:    H319 Причинява сериозно дразнене на очите.  

2.1.2. Класифициране на препарата съгласно правилата за класифициране на Директива 1999/45/ЕО[DPD]  

 Оценка на риска за здравето:    Дразнещ препарат;  

 Фрази на риска:     R36 Дразни очите.  

2.2. Елементи на етикета  

2.2.1. Задължителни елементи на етикета съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1272/2008  

 Пиктограма на опасност, код:    GHS07  

 Сигнална дума:     Внимание  

 Предупреждения за опасност, код:   Н319  

 Препоръки за безопасност, код:    Р102; Р305 + Р351 + Р338; Р337 + Р313  

2.2.2. Задължителни елементи на етикета, съгласно Регламент (ЕО) 648/2004  

Сместа се определя като детергент съгласно Регламент (ЕО) 648/2004  

 Анионни повърхностноактивни вещества:   по-малко от 5%;  

 Консервант:      Sodium benzoate.  

2.3. Други опасности  

 PBT или vPvB:     Сместа не отговаря на критериите за PBT или vPvB в съответствие с  

приложение XIII.  
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Раздел 3: Състав/информация за съставките 

3.1. Съставки, които са от значение за класификацията на сместа  

3.1.1. Вещества, които представляват опасност за здравето или околната среда, по смисъла на Регламент (ЕО) № 1272/2008, ако 

тези вещества са налице в концентрации, равни или по-високи от:  

 общите гранични стойности, посочени в таблица 1.1;  

 специфичните пределни концентрации, посочени в част 3 от приложение VI;  

 пределните концентрации, посочени в приложение II на Регламент CLP.  

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

3.1.3. Вещества, които са устойчиви, биоакумулиращи и токсични или много устойчиви и силно биоакумулиращи според критериите, 

определени в приложение XIII, или вещества, които са включени в списък, съставен съгласно член 59, параграф 1 на Регламент (EО) No 

1907/2006, ако концентрацията на отделно вещество е равна на или е по-голяма от 0,1 %.  

3.2. Идентификатори на веществата, които са от значение за класифицирането на сместа, съответстващите им категории опасност и 

предупреждения за опасност съгласно Регламент CLP – таблица 1 

Таблица 1 

Вещества, наименование  

съгласно IUPAC и INCI 
1) RNN 

2) Index № 

3) CAS № 

Интервали на  

Сw/w [%] 
Специфични 

пределни 

концентрации 

Класификация на веществата 

съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 

Distillates (petroleum), hydrotreated light 1) 01-2119484819-X  

2) 649-422-00-2  

3) 64742-47-8 

2 - 4  Asp. Tox. 1, Н304 

Sodium 2 (2dodecyloxyethoxy)ethyl sulphate  

SODIUM LAURETH SULFATE 
1) 05-2115592609-30-X  

3) 68585-34-2 
1 - 3  Eye Dam. 1, H318  

Skin Irrit. 2, H315 
Propan-2-ol  

ISOPROPYL ALCOHOL 
2) 603-117-00-0  

3) 67-63-0 
1 - 2  Flam. Liq. 2, H225  

Eye Irrit. 2, H319  

STOT SE 3, H336 
 

Раздел 4: Мерки за първа помощ  

4.1. Описание на мерките за първа помощ  

4.1.1. Инструкции за първа помощ в зависимост от съответните пътища на експозиция:  

 При поглъщане:  Не предизвиквайте повръщане. Изпийте чаша вода.  

 При вдишване:     Изведете пострадалият на чист въздух. При затруднено дишане  

      използвайте кислородна маска.  

 При контакт с кожата:     Измийте обилно с вода и сапун.  

 При контакт с очите:     Измийте очите с течаща вода като държите клепачите отворени.  

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти  

 При поглъщане:     Дразнене на стомашно-чревния тракт. Позиви за повръщане.  

Метаболитна ацидоза.  

 При вдишване:     Главоболие, световъртеж, респираторен дистрес.  

 При контакт с кожата:     Дразнене на кожата.  

 При контакт с очите:     Дразнене на очите.  

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение  

 При поглъщане:     Не се препоръчва профилактична употреба на антибиотици или  

стероиди.  

 При вдишване:     Измерване на кислородното насищане. Наблюдение честотата на дишане.  

Риск от аспирация в резултат на химически пневмонит. Рентгенография.  

 При контакт с кожата:     При продължително дразнене потърсете медицински съвет/помощ.  

 При контакт с очите:     При продължително дразнене потърсете медицински съвет/помощ.  
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Раздел 5: Противопожарни мерки  

5.1. Пожарогасителни средства  

5.1.1. Подходящи пожарогасителни средства:  Пожарогасителна пяна, аерозоли. Сух прах и въглероден диоксид  

да се използват за ограничени пожари в помещения.  

5.1.2. Неподходящи пожарогасителни средства:   Директна водна струя.  

5.2. Особени опасности, които произтичат от сместа:  Парите са по-тежки от въздуха, разпространяват се близо до земната 

повърхност. Възможни продукти на изгаряне: въглероден монооксид и 

оксиди на сярата.  

5.3. Съвети за пожарникарите:    Охладете контейнерите чрез обливане с вода. Носете пълен комплект  

защитно облекло и предпазни средства. 

 

Раздел 6: Мерки при аварийно изпускане  

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

6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи  

 Подходящи предпазни средства:   За указания относно избора на лични предпазни средства, вижте  

Раздел 8 на настоящия Информационен лист за безопасност.  

 Процедури при аварийно изпускане:   Отстранете източници на запалване, Осигурете подходяща вентилация  

или проветрете помещенията.  

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи:   Допълнителни предпазни средства освен изброените в Раздел 8 не се  

изискват. При необходимост евакуирайте персонала.  

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда: Ограничете достъпа на сместа до отточните канализации. 

Съхранявайте сместа в затворени опаковки.  

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване  

6.3.1. При малък разлив, количество до 1 варел:   Съберете и прехвърлете по механичен начин отпадъка от сместа в  

контейнери за временно съхранение, които да са плътно затворени и  

надписани.  

6.3.2. При голям разлив:     1) Отстранете източника (причината) за разлива;  

2) Ограничете разпространението на разлива чрез изграждане на насипи от  

инертни материали: пръст, пясък и други;  

3) Измучете посредством помпа основното количество течност, което  

съхранете в подходящи контейнери за временно съхраняване;  

4) Измийте замърсените повърхности с вода;  

5) При условие, че е допуснато изтичане на значително количество смес в  

канализационната мрежа или е попаднало в надземни или подземни  

подпочвени води информирайте местната или регионална пречиствателна  

станция и РИОСВ.  

6) Контейнерите с отпадъка на сместа предайте по установения ред на  

фирми оторизирани за третиране на отпадъци. 

 

Раздел 7: Мерки при аварийно изпускане  

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа  

а) Противопожарни мерки:     Съхранявайте сместа далеч от източници на електрически искри;  

Използвайте сместа при загасени двигатели на автомобилите;  

б) Предотвратяване на работа с несъвместими  

вещества и смеси:      Не са идентифицирани;  

в) Обща хигиена на труда:     Да не се яде, пие и пуши по време на идентифицираната употреба. Да се  

измият ръцете след употреба;     Стр. 3 от 9 



 

 

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости  

а) Условия за безопасно съхраняване:    Температура до 50С без достъп на пряка слънчева светлина.  

б) Материали на първичните опаковки и контейнерите  

за съхраняване на сместа:     - материали на първичните опаковки: не са уточнени ограничения;  

- материали за контейнерите за съхраняване: не са уточнени ограничения.  

7.3. Специфична крайна употреба:    Вижте Раздел 1. 

 

Раздел 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства  

8.1. Параметри на контрол  

8.1.1. Гранични стойности на професионална експозиция за веществата, съставки на сместа  

 Distillates (petroleum), hydrotreated light:   TWA 116 mg/m3 (20 ppm); STEL 290 mg/m³ (50 ppm) - Recommendation of the  

      Scientific Committee on Occupation Exposure Limits 

 Propan-2-ol:      TWA 980,0 mg/m³; STEL 1225,0 mg/m³ (Наредба 13, Обн. ДВ бр.8/20.01.2004г.)  

8.2. Контрол на експозицията  

8.2.1. Подходящ инженерен контрол:   При експозиция на Distillates (petroleum), hydrotreated light и Propan-2-ol 

осигурете ефективна обща или локална вентилация. При големи разливи на 

сместа осигурете ефективна обща нагнетателна вентилация.  

8.2.2. Индивидуални мерки за защита като лични предпазни средства  

а) Защита на лицето/очите:     при разлив: очила със странични предпазители, съгласно стандарт EN 166;  

б) Защита на кожата:     при продължителна и често повтаряща се експозиция: защитни ръкавици,  

      стандарт EN 374. Материал: Nitrile, време на проникване > 240 min;  

при краткотрайна експозиция: защитни ръкавици, стандарт EN 374.  

Материал: Neoprene, PVC;  

в) Защита на дихателните пътища:    при разлив: респиратор тип АВЕК, стандарт EC 14387  

г) Термични опасности:     Неприложимо.  

8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда:   Не допускайте замърсяване на околната среда. Не изхвърляйте отпадъците от  

      сместа в канализацията. 

 

Раздел 9: Контрол на експозицията/лични предпазни средства  

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства  

а) външен вид:      Течно агрегатно състояние.  

б) мирис:       Характерен за съставките.  

в) граница на мириса     Неопределен.  

г) pH:       8,0 – 9,0  

д) точка на топене/точка на замръзване:    Няма налична информация.  

е) точка на кипене/интервал на кипене:    Няма налична информация.  

ж) точка на запалване:     Няма налична информация.  

з) скорост на изпаряване:     Няма налична информация.  

и) запалимост (твърдо вещество, газ):    Неприложимо.  

й) долна/горна граница на запалимост и експлозия:  Неприложимо.  

к) налягане на парите:     Няма налична информация.  

л) плътност на парите:     Няма налична информация.  

м) относителна плътност:     Няма налична информация.  

н) разтворимост(и) (g/l при 20С):    Разтворима във вода.  

о) коефициент на разпределение: n-октанол/вода:   Няма налична информация.  

п) температура на самозапалване:    Неприложимо.  

р) температура на разпадане:     Няма налична информация.     Стр. 4 от 9  



 

 

с) вискозитет:      Няма налична информация.  

т) експлозивни свойства:     Неприложимо.  

у) оксидиращи свойства:     Неприложимо.  

9.2. Друга информация:     Няма на разположение. 

 

Раздел 10: Стабилност и реактивност 

10.1. Реактивност:     При предвидените условия на употреба и съхранение не се очакват  

      реакции на сместа. 

10.2. Химична стабилност:    Сместа е устойчива при указаните услови на употреба и съхранение. 

10.3. Възможност за опасни реакции:   Не е идентифицирана. 

10.4 Условия, които трябва да се избягват:  Температура над 50С. 

10.5. Несъвместими материали:   Не са идентифицирани. 

10.6. Опасни продукти на разпадане:   Не са идентифицирани. 

 

Раздел 11: Токсикологична информация 

11.1. Информация за токсикологичните ефекти 

  а) Остра токсичност 

Острата токсичност засяга неблагоприятните ефекти, които са резултат от единична експозиция или многократна експозиция в рамките на  

24 часа на дадено вещество. Експозицията по орален, дермален или инхалационен път. Сместа като цяло не е изпитвана за потенциал на 

токсични ефекти. Критерии за класификация на сместа е Оценката на остра токсичност (АТЕ) изчислена въз основа на подходящите летални 

дози за веществата, съставки на сместа – таблица 2. 

Таблица 2 

Вещество CAS № Биологичен вид Метод Остри токсични стойности LD50 Позоваване 

Distillates (petroleum), 

hydrotreated light 
64742-47-8 

Плъх API - процедура LD50 (inhalation) = 5, 2 mg/l (4h) А 

Плъх API - процедура LD50 (oral) = 15000 mg/kg bw A 

Заек API - процедура LD50 (dermal) > 2000 mg/kg bw A 

SODIUM LAURETH  

SULFATE 
68585-34-2 

Плъх - LD50 (oral) > 2000 mg/kg bw Б 

Заек - LD50 (dermal) > 2000 mg/kg bw Б 

ISOPROPYL  

ALCOHOL 
67-63-0 

Плъх - LD50 (inhalation) = 46, 5 mg/l (4h) В 

Плъх - LD50 (oral) = 5045 mg/kg bw В 

Заек - LD50 (dermal) = 12800 mg/kg bw В 

 

Изчислена АТЕ1 (inhalation, vapor) = 75,19 mg/l. Сместа не отговаря на критериите за класифициране в категория 4, Остра инхалационна токсичност.  

    б) Корозивност/дразнене на кожата 

Сместа не е изпитвана с цел установяване потенциал да предизвиква корозия/дразнене на кожата. В Таблица 3 са обобщени данни от 

изпитванията на потенциала на съставките да предизвикват дразнене на кожата. 

Таблица 3 

Вещество, клас химични съединения CAS № Вид Метод Резултат Позоваване 

Distillates (petroleum), hydrotreated light 64742-47-8 Заек OECD 404 Не е доказан ефект на дразнене на кожата. А 

Alcohol Ethoxysulphates Заек OECD 404 
10% - 30%  Потенциал: леко, обратимо дразнене 

Симптоми: локална обратима Erythema 
Г 

ISOPROPYL ALCOHOL 67-63-0 Заек Draize Test Не е доказан ефект на дразнене на кожата. Д 

 

  в) Сериозно увреждане/дразнене на очите 

Сместа не е изпитвана с цел установяване потенциал за необратими и обратими ефекти върху очите. В Таблица 4, стр. 6 са обобщени данни 

от изпитванията на съставките да предизвикват ефекти върху очите. 

 г) Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата 

Сместа не е изпитвана за потенциал на висока чувствителност при вдишване и алергичен контактен дерматит. Данните от изпитване на 

съставките са ообобщени в таблица 5, стр. 6.        Стр. 5 от 9 

                                                      
1 Максималната стойност за АТЕ, определяща класифициране в категория 4, Остра инхалационна токсичност е 20,0 mg/l. 



 

 

Таблица 4 

Вещество, клас химични съединения CAS № Вид Метод Резултат Позоваване 

Distillates (petroleum), hydrotreated light 64742-47-8 Заек Draize Test Ефект на дразнене, които утихва след 72 час след експозиция. А 

Alcohol Ethoxysulphates Заек OECD 405 1% - 10% Потенциал: леко, обратимо дразнене на очите Г 

ISOPROPYL ALCOHOL 67-63-0 Заек Draize Test Обратимо дразнене. Д 

 

Таблица 5 

Вещество, клас химични съединения CAS № Вид Метод Резултат Позоваване 

Distillates (petroleum), hydrotreated light 64742-47-8 Морско свинче Buehler Test Не е доказана алергична кожна реакция. А 

Alcohol Ethoxysulphates Морско свинче OECD 406 Не е доказана алергична кожна реакция. Г 

ISOPROPYL ALCOHOL 67-63-0 Морско свинче Buehler Test Не е доказана алергична кожна реакция Д 
 

 д) мутагенност на зародишните клетки, канцерогенност и репродуктивна токсичност 

Сместа не съдържа вещества, класифицирани в категории на опасност за мутагенност за зародишни клетки, категории на опасност за 

канцерогенност и категориите опасност токсичност за репродукцията и категорията на опасност за ефекти върху или чрез лактацията. 

 е) СТОО (специфична токсичност за определени органи)  

Наличната значима информация за потенциал на веществата за специфична токсичност за определени органи е представена в таблица 6. 

 Таблица 6 

Вещество, клас химични съединения CAS № Вид Резултат Позоваване 

Distillates (petroleum), hydrotreated light 64742-47-8 Плъх NOAEL = 100 ppm/8h/d (5 дни в семицата) Е 

ISOPROPYL ALCOHOL 67-63-0 Плъх NOAEL = 5000 ppmV/6h/d (5 дни в седмицата, 104 седмици) Ж 
 

 ж) Опасност при вдишване Вдишване на 600 mg/m3 (100 ppm) Distillates (petroleum), hydrotreated light в  

  продължение на 7 часа предизвиква дразнене на очите и нарушено равновесие  

  при движение. 

Раздел 12: Екологична информация 

12.1. Токсичност 

Сместа не е изпитвана за установяване на потенциал за остра опасност или дългосрочна опасност за водна среда. Сместа не съдържа 

вещества, които са класифицирани в категориите остра опасност за водна среда или хронична (дългосрочна) опасност за водна среда в 

съответствие с Регламент CLP. Надеждни данни от изпитвания за трите трофични нива водни организми на съставките на са представени в 

таблица 7. 

Вещество, CAS № Риби LC50 [mg/l] Ракообразни EC50 [mg/l] Водорасли EC50 [mg/l] Позоваване 

64742-47-8 Pimephales promelas LC50 = 45 mg/l, 96h - Selenastrum capricornutum EC50 = 4,2 mg/l, 96h A 

67-63-0 Pimephales promelas LC50 = 9640 mg/l, 96h Daphnia magna EC50 = 9714 mg/l, 24h Pseudokirchneriella subcapitata EC50 >1000 mg/l, 72h Ж 

68585-34-2 LC50 = 28 mg/l, 96h EC50 = 10 mg/l, 48h EC50 = 10 mg/l, 72h Б 
 

12.2. Устойчивост и разградимост  

12.2.1. Биохимично разграждане: таблица 8  

Таблица 8   

Вещество, CAS № Метод Условия Резултат Позоваване 

64742-47-8 OECD 301D аеробно Биоразградимост = 11% след  28 дни A 

67-63-0 OECD 301E аеробно Биоразградимост = 95% след  21 дни З 

68585-34-2 OECD 301E аеробно Биоразградимост = 95% след  10 дни И 
 

12.3. Биоакумулираща способност 

Биоакумулиращата способност е способността на веществата в дадена смес да се натрупват (акумулират) в биотата. Оценката за потенциала  

на биоакумулация на веществата във водни организми се определя от числените стойности на коефициента на разпределение октанол-вода 

(Kow) и фактора за биоконцентрация (BCF) – таблица 9 

Таблица 9 

Вещество, CAS № Метод Log Kow BCF Koc Позоваване 

64742-47-8  Log Kow = 5.25 Log BCF = 3.76 Log Koc = 3.24 Й 

67-63-0  Log Kow = 0.05 BCF = 1,0 Log Koc = 0.03 K 



 

 

12.4. Преносимост в почвата: Оценка за потенциала на преносимостта на веществата като изследвания на абсорбцията или изследвания на 

извличането, известното или прогнозирано разпространение в компонентите на околната среда се базира на Кос-стойностите , изчислени 

или експериментално определени – таблица 9  

 

Раздел 13: Обезвреждане на отпадъците 

13.1. Методи за третиране на отпадъците: Да се прилагат безопасни и екологично съобразни варианти за управление  

  на отпадъците, които отговарят на съответстващите на Директива  

 2008/98/ЕО на Европейския парламент или ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА ОТПАДЪЦИТЕ, Обн. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г. последно изм. 

ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г.   

    Отделянето на отпадъци  следва да се избягва или минимизира навсякъде, 

където е  възможно.  Да се събират разделно отпадъците от опаковки и 

отпадъците от продукта. 

13.1.1. Отпадъци от опаковки: Отпадъците от опаковки следва да се рециклират. Освобождаването  

   чрез изгаряне или депониране следва да се вземе под внимание само  

   ако рециклирането е невъзможно.  

13.1.2. Отпадъци от продукта: Да не се допуска освобождаване на отпадъците от продукта  чрез изхвърляне  

  в канализационната система. 

13.1.3.   Класификация на отпадъка:  Според настоящите познания на производителя, отпадъкът от продукта 

притежава свойства, определящи го като Н4: Дразнещ отпадък в съответствие с 

Приложение 2 на Наредба 3 от 1.04.2004 г. за класификация на отпадъците. 

13.1.4. Код на отпадъка съгласно списъка на отпадъците,  

Наредба 3:  16 01 21 *   

 

Раздел 14: Информация относно транспортирането 

14.1.  Номер от списъка на ООН:   Не е определен. 

14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на  

ООН:      Не е определено. 

14.3. Клас на опасност при транспортиране:  Не се регулира. 

14.4. Опаковъчна група:    Не се регулира. 

14.5. Опасности за околната среда:   Не са идентифицирани. 

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите: 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 смесите нормативни уредби относно безопасността, здравето и околната среда 

15.1.1. Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент  

и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на  

пазара и употребата на биоциди:  Неприложимо. 

15.1.2. Регламент (ЕС) № 1907/2006, Приложение XVII –  

Ограничения за производството, пускането на пазара и  

употребата на някои опасни вещества, смеси и изделия:  Не се прилагат. 

15.1.2. Регламент (EO) № 648/2008 на европейския  

парламент и на съвета относно детергентите –  

Ограничения за пускането на пазара на детергенти,  

които съдържат повърхностноактивни вещества по причини,  

свързани с тяхната биоразградимост: Неприложими. 
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Раздел 16: Друга информация 

16.1. Методи за оценка на информацията, използвана за целите на класификацията. 

Извършено е самостоятелно класифициране на детергента „BN Professional”, което включва идентифициране естеството и степента на 

опасностите от веществата и оценка на съответствието с критериите за класифициране  в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) 

1272/2008.  Методи за оценка на информацията за целите на класификацията на сместа съгласно член 9, т.1 ; т.2 и т. 5 от Регламент CLP. 

Представените надеждни данни от изпитвания са аргумент за точното идентифициране на опасностите и коректната класификация на 

сместа.   

16.2. Изисквания към съдържанието на информационният лист за безопасност. 

Съдържанието на Информационният лист за безопасност отговаря на изискванията на Приложение II, Регламент (ЕС) №435/2010 на 

Комисията от 20 май 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) №1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, 

оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 

16.3. Текст към кодовете на предупрежденията за опасност и рисковите фрази в Раздел 2 и Раздел 3 и препоръките за безопасност в Раздел 2. 

Н225: Силно запалими течност и пари. 

Н304: Може да бъде смуртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. 

Н315: Предизвиква дразнене на кожата. 

Н318: Предизвиква сериозно увреждане на очите. 

Н319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. 

H336: Може да предизвика сънливост и цветовъртеж. 

R36: Дразни очите. 

Р102: Да се съхранява извън обсега на деца. 

Р305 + Р351 + Р338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение  

 на няколко минути. Свалете контакните лещи, ако има такива и доколкото  

 това е възможно. Продължаваите да промивате. 

Р337 + Р 313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. 

16.3. Списък на използваните в информационния лист за безопасност съкращения и акроними 

Акроними Значение 

CLP European Regulation (EC) No1272/2008 on Classification, Labelling and  

 Packaging of Substances and Mixtures  

DPD Directive 1999/45/EC of the European Parliament and of the Council of 31 May  

 1999 (Dangerous Preparations Directive ) 

RRN REACH Registration Number 

CAS Chemical Abstracts Service 

Сw/w This is the mass of the solute divided by the mass of the solution (mass of solute  

 plus mass of solvent), multiplied by 100. 

ЛПС Лични предпазни средства 

ОECD Organisation for Economic Co-operation and Development; 

PBT/ vPvB Substances that are persistent, bioaccumulative and toxic or very persistent and  

 very bioaccumulative in accordance with the criteria set out in Annex XIII, 

Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 

18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and 

Restriction of Chemicals (REACH); 

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 

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. 

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  
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 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  

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

 (ADN). Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf dem Rhein (ADNR). 

IMDG The International Maritime Dangerous Goods 

IATA International Air Transport Association 

MARPOL 73/78 Marpol 73/78 is the International Convention for the Prevention of Pollution  

 From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 

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

  dangerous and noxious liquid chemicals in bulk. 

16.5. Списък на цитираните литературни източници. 

A:  IUCLID Substance ID: 64742-47-8, 18-FEB-2000 

Б:  Safety Data Sheet, MA.P.E./A3 M 

В:  Информационен Лист за Безопасност, Изопропилов алкохол, Доставчик:  

 Алфахим ЕООД 

Г:   HERA: Human & Environmental Risk Assessment on ingredients of European 

household cleaning products Alcohol Ethoxysulphates Human Health and 

Environmental Risk Assessment, January 2003 

Д:  IUCLID Substance ID: 67-63-0, 19-FEB-2000 

Е:  SCOEL/SUM/87, July 2006 

Ж:  SDS, Propan-2-ol АR, Supplier: Reagent Chemical Services 

З:  IUCLID Substance ID: 67-63-0, 19-FEB-2000 

И:  MSDS Printing date 09.01.2007, Product trade name: DOSE EASY D4,  

 Manufacturer/Supplier Nederland: Zep Manufacturing B.V 

Й:  Chapter 2 Data Collection 

K:  OECD SIDS 2-PROPANOL, CAS N°: 67-63-0 

16.6. Забележка 

Информацията в този Информационен лист за безопасност се основава на настоящи знания и опит на производителя към времето на 

публикацията. Информацията е предназначена да помогне на потребителя, с цел ограничаване на риска при боравене с детергента. 

Информацията не следва да се смята за гаранция или спецификация на качеството на продукта.  
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