
 

Съгласно изискванията на Регламент № 453/2010/EEC 

Дата на издаване: 15.05.2013г; Версия 1; Страници 17 от 17 

Раздел 1: Идентификация на сместа и на дружеството /предприятието 
 

 

 Търговско наименование:   

 

 Предназначение:    Помощен препарат за пране. Coral - Oxi отстранява 

упорити петна и освежава тъканите, приложим за бели и 

цветни тъкани.  Препаратът е подходящ за третиране на 

памучни; ленени; копринени; вълнени и синтетични тъкани.  

 Употреби, които се препоръчват:   Изпиране на силно замърсени тъкани, автоматично в  

професионални перални  стопанства, перални машини в 

домакинството и пране на ръка. 

 Употреби, които не се препоръчват: „Coral – Oxi“ да не се използва за почистване на  

повърхности от медни сплави и поцинкована ламарина. 

 

 Производител:    „БН Козметикс“ ООД 

 Адрес по регистрация:   ул. „Варшава“ 35, гр. Пловдив, България 

 Информация за контакт: 

 - Телефон:    ++359 888 992 064 

 - Адрес на електронна поща:  bn_cozmetics@abv.bg 

 URL website:    www.bncozmetics.eu 

 

 Информационни служби при  

спешни случаи:    Многопрофилна болница за активно лечение и  

      спешна медицина "Н.И.Пирогов"; 

 Телефон/факс за спешни случаи:  ++359 2 9154 409 
 

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите 
 

2.1.1. Класификация на продукта, която следва от оценката на съответствие с критериите за 

класифициране в съответните класове опасност за здравето и околната среда съгласно Регламент (ЕО) 

1272/2008[CLP] 

А) Класифициране 

 Клас и категория опасност:   Дразнене на очите (категория 2) 

Б) Обозначение   

 Пиктограма за опасност (код):    (GSH07) 

 

 Сигнална дума: Внимание      

 Предупреждения за опасност (код): Н319: Причинява сериозно дразнене на очите. 
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2.1.2. Класификация, която следва от прилагането на правилата за класифициране в  

Директива 1999/45/ЕО 

А) Класифициране 

 Категория на опасност: Дразнещи 

B) Обозначение 

 Знак за опасност:    

 Смвол за опасност:                       Хi 

 R-фрази:     R36: Дразни очите. 

2.2.1.  Елементи на етикета в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1272/2008, Дял III. 

 Пиктограми за опасност – графично  

изображение и код; Сигнална дума и  

Предупреждения за опасност:  Вижте 2.1.1 Б) 

 Препоръки за безопасност:  P305 +   Р337+               Р280 

P351 +  ;  Р313;  

P338 

Текстът към препоръките за безопасност е представен в 

Раздел 16. 

 2.2.2. Елементи на етикета съгласно разпоредбите на Член 11, Регламент (ЕО) № 648/2004 

A) Съдържание 

 Кислородни вещества за избелване 5 % или повече, но по-малко от 15 %; 

 Нейоногенни повърхностноактивни вещества по-малко от 5 %; 

 Фосфонати по-малко от 5 %. 

B) Указание за дозиране и третиране  

     B.1. Ръчно третиране на замърсените тъкани при широко потребление на „Coral-Oxi“ 

 Предварително третиране на тъканите: детергентът се нанася директно върху петната чрез мокра 

бяла кърпа. След  5-15 min да се изплакне със студена вода. При цветни тъкани обърнете внимание на 

информацията на етикета. Препоръчва се предварително да се тества устойчивостта на цветовете към 

детергента.  

 Накисване  

 - Дoзиране:  а) бяло: 15 ml Coral – Oxi е необходим за 1 kg сух текстил; 

  б) цветно: 10 ml Coral – Oxi е необходим за 1 kg сух текстил; 

 - Разреждане:  а) бяло: 15 ml детергентът да се разтвари в 1- 1,5 L вода; 

  б) цветно: 10 ml детергентът да се разтвари в 1- 1,5 L вода; 

 - Температурен диапазон: от 60°С до 70°С; 

 - Препоръчително време на накисване 

 a) бели тъкани 30 - 45 min; 

б)  цветни тъкани 10 – 15 min. 

В.2. Машинно изпиране при широко потребление на „Coral – Oxi” 

 „Coral – Oxi“ се добавя към основният детергент за изпиране. 

- Дoзиране:  а) бяло: 45 ml Coral – Oxi за еднократно изпиране при стандартно натоварване на  

   пералната машина и средна твърдост на водата.  

 б) цветно: 30 ml Coral – Oxi за еднократно изпиране при стандартно натоварване на  

 пералната машина и средна твърдост на водата.  

Други опасности, които не влияят върху  

класификацията, но които могат да  

допринесат за общата опасност от сместа: Не са познати.     Стр. 2 от 17 



РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

 a) Вещества, които представляват опасност за здравето или околната среда по смисъла на Регламент 

(ЕО) № 1272/2008, които са налични в концентрации, равни или по-високи от 

 общите гранични стойности за съответните категории опасност (Таблица 1 част I); 

  специфичните пределни концентрации, посочени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) 

№ 1272/2008 (Таблица 1). 

Таблица 1 част I 

 1. Наименование  на веществото по номенклатура IUPAC 

Hydrogen peroxide 

 1.1. Наименование на веществото по номенклатура INCI 

HYDROGEN PEROXIDE 

Регистрационен № по 

REACH; Индекс №  

CAS № 

ЕС № 

Специфичните пределни 

концентрации 

Интервал нa тегловни 

концентрации [%] 

008-003-00-9 7722-84-1 

231-765-0 

Ox. Liq. 1; H271: C ≥ 70 % 

Ox. Liq. 2; H272: 50 % ≤ C < 70 %  

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 70 % 

Skin Corr. 1B; H314: 50 % ≤ C < 70 % 

Skin Irrit. 2; H315: 35 % ≤ C < 50 % 

Eye Dam. 1; H318: 8 % ≤ C < 50 % 

Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 8 % 

STOT SE 3; H335; C ≥ 35 % 

3 - 6 

Регламент (ЕО) 1272/2008 Директива 67/548/ЕИО 

Класове, 

категории опасност 

Предупреждения 

за опасност  

Категории опасност, 

Знак за опасност 

Рискови фрази 

Дразнене на кожата, 

Категория 2 

H319 Дразнещо; Xi R36 

 2. Наименование  на веществото по номенклатура IUPAC 

[[(Phosphonomethyl)imino]bis[ethane-2,1-diylnitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid 

       2.1. Наименование на веществото по номенклатура INCI 

DIETHYLENETRIAMINE PENTAMETHYLENE PHOSPHONIC ACID 

Регистрационен № по 

REACH; Индекс №  

CAS № 

ЕС № 

Специфичните пределни 

концентрации 

Интервал нa тегловни 

концентрации [%] 

- 15827-60-8 

239-931-4 

- 1 - 3 

Регламент (ЕО) 1272/2008 Директива 67/548/ЕИО 

Класове, категории 

опасност 

Предупреждения 

за опасност  

Категории опасност, 

Знак за опасност 

Рискови фрази 

Дразнене на кожата, 

Категория 2 

Н315 

Дразнещо 

Хi 

R36/37/38: Дразни 

очите, дихателните 

пътища и кожата. 

Дразнене на очите, 

Категория 2 

Н319 

Специфична токсичност за 

определени органи – 

еднократна експозиция, 

Категория 3 

Н335 
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Таблица 1 част II 

 3. Наименование  на веществото по номенклатура IUPAC 

Alcohols, C12-14, ethoxylated, (7 mol EO average molar ratio) 

       3.1. Наименование на веществото по номенклатура INCI 

C12-14 PARETH-7 

Регистрационен № по 

REACH; Индекс №  

CAS № 

ЕС № 

Специфичните пределни  

концентрации 

Интервал нa тегловни 

концентрации [%] 

- 68439-50-9 - 1 - 2  

Регламент (ЕО) 1272/2008 Директива 67/548/ЕИО 

Класове, категории 

опасност 

Предупреждения  

за опасност  

Категории опасност, 

Знак за опасност 

Рискови фрази 

 

Сериозно увреждане на 

очите, Категория 1 

Н318 Дразнещо 

Хi 

R41 

 
Остра опасност за водна 

среда, Категория 1 

H400 Опасно за околната среда 

N 

R50 

 

б) Вещества, за които има граници на  

експозиция на работното място в рамките  

на Общността, които не са включени вече в  

буква а): Веществото с граница на експозиция на работното място  

 (Виж Раздел 8) е описано в Таблица 1. 

 с) Вещества, които са устойчиви,  

биоакумулиращи и токсични или много  

устойчиви и силно биоакумулиращи според  

критериите в Регламент (EО) № 253/2011: Такива не се съдържат. Вижте Раздел 12. 
 

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ
 

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

 Вдишване: Осигурете чист въздух. 
 Поглъщане: Не предизвиквайте повръщане. Изплакнете  устата с  

 обилно количество вода.  

 Контакт с кожата Измийте с вода и сапун. 
 Контакт с очите Промивайте внимателно с течаща вода или  

 физиологичен разтвор при отворени клепачи в 

продължение най-малко на 15 min. 

 Вдишване: Кашлица, задух. 
 Поглъщане: Повръщане (освобождаване не пяна), парене в гърлото,  

 подуване на стомаха. 
 Контакт с кожата: Краткотрайно дразнене на кожата с парестезия, избелване.  
 Контакт с очите: Дразнене с усещане за парене, хиперемия на конюнктивата,  

сълзене и силна болка, с продължителност в рамките на 

няколко часа. Системното прилагане на контактни лещи, 

които се съхраняват в разтвор, съдържащ 3% водороден 

пероксид би могло да предизвика точковидно оцветяване 

на роговицата, оток и намалено зрение.                Стр. 4 от 17 



 Вдишване: При признаци на дихателна недостатъчност  

 медицинската помощ е задължителна. Препоръчва се  

 прилагането на кислородна маска с капацитет от 10 до 15 

l/min. 

 Поглъщане: При продължително повръщане и стомашен дискомфорт  

 медицинската помощ е задължителна. Препоръчва се  

 извършването на ендоскопия, за да оцени състоянието на 

стомашно-чревния тракт. 

 Контакт с кожата: При продължително  дразнене на кожата след експозиция с  

 детергента се препоръчва медицинска помощ/съвет. 

 Контакт с очите: При продължително парене и сърбеж на очите задължително се  

 консултирайте  с офтамолог. 
 

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки 

 Подходящи пожарогасителни средства: Съобразете пожарогасителните средства с горящите  

 материали. 

 Неподходящи пожарогасителни средства: Не са идентифицирани такива средства. 

 

5.2.1. Веществото не принадлежи към следните  

категории1:  - Леснозапалими течности (с пламна температура до 61°С); 

 - Горими течности (с пламна температура над 61°С). 

5.2.2. Продукти на изгаряне, проявяващи  

опасни свойства:  Не са идентифицирани. 

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 
 

6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи 

 Ответни мерки при малък разлив  

 - Подходящи лични предпазни средства:  Да се носят ЛПС с характеристики, препоръчани в Раздел 8.  

 - Технически средства за ограничаване и  

         почистване: Специални технически средства не са необходими. 

 - Технологично и интериорно оборудване:Да се отстранят причините за разлива и източниците на  

 запалване. Да се подсигури достъп на чист въздух. 

 Ответни мерки при голям разлив  

 - Подходящи лични предпазни средства:  Да се носят защитни ръкавици, защитни очила и защитно  

 облекло съответстващи на изискванията съгласно Раздел 8.  

 - Технически средства за ограничаване и  

         почистване: Помпа за събиране на основното количество детергент. 
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на околната среда и водите – България и Федералното министерство на околната среда, защита на природата и 

ядрената безопасност  - Германия.  



 - Технологично и интериорно оборудване: а) Да се отстранят причините за разлива и източниците на  

 запалване; 

 б) Функциониране на обща или локална вентилация; 

 в) Да се предотврати смесването на детергента с  

 - органични разтворители: Ацетон, Етанол и Глицерол; 

 - карбоксилни киселини: Оцетна киселина и 

 Трифлуорооцетна киселина, Мравчена киселина;  

- неорганични киселини: Сярна киселина и Азотна киселина; 

- метали и метални оксиди: Магнезий и Магнезиев диоксид;  

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи  

 Подходящи лични предпазни средства: Специфични предпазни средства не се изискват. 

Превантивни мерки 

 Правилно съхранение: Детергентът „Coral – Oxi“ да се съхранява в хладно 

 проветриво помещение в затворени светлоустойчиви 

опаковки.  

 Технологични процеси: Да се поддържа в изправност технологичното оборудване.  

 Да се спазва трудовата дисциплина. 

 Да не се изхвърля детергента в отточната канализация. 

Мерки при случай на аварийни разливи на веществото и замърсяване на  

 Канализационната мрежа: Да се информира съответната регионална пречиствателна  

 станция. 

 Повърхностни и подпочвени води: Да се информира Регионалната инспекция по опазване  

 на околната среда и водите. 

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 разпространението на разлива, чрез 

изграждане на стена от пясък, глина или друг инертен 

материал. 

 г) Да се изсмучете посредством помпа основното 

количество течност. 

 д) Да се съберете остатъкът от продукта чрез подходящ 

абсорбент: вермикулит; диатомит или друг, който да се 

съхранява временно докато се  предаде на съответните 

лица, притежаващи разрешение по реда на чл.37 от 

Закона за управление на отпадъците. 

 е) Замърсената площ да се измие с вода. 
 

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение 
 

7.1.1. Препоръки за безопасна работа с  

продукта „Coral – Oxi“: Препоръчва се да се използват предпазни ръкавици при  

 ръчно изпиране с „Coral – Oxi“. Детергентът се 

абсорбира слабо през здрава кожа.   
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 При контакт с кожата при въздействие на металните йони 

(най-вече Fe2+) в телесните течности водородният 

пероксид каталитично се разлага при което се 

освобождават  хидроксилни радикали, които биха могли 

да атакуват органичните съединения в организма. 

7.1.2. Препоръки за предотвратяване работа 

с несъвместими вещества или смеси: а) Запалими течности: алкохоли и ацетон; 

 б) Горими материали: целулоза 

 в) Метални повърхности: желязо, мед, цинк, сребро и платина. 

7.1.3. Препоръки относно общата хигиена  

на труда:  Да не се поемат храна и напитки и да не се пуши в 

работните пространства. 

7.2.1. Управление на рисковете при съхраняване, свързани с: 

 Препоръчителни материали на  

индивидуалните опаковки и контейнери: а) „Coral – Oxi“ предназначен за битова употреба да се  

 съхранява в оригиналните индивидуални опаковки, 

материал: поливинил хлорид (PVC), полиетилен, 

полипропилен и политетрафлуороетилен (PTFE); 

 б) „Coral – Oxi“ предназначен за индустриална употреба 

да се съхранява в оригиналните опаковки, материал: 

полимери, изброени в предходната точка, неръждаема 

стомана за предпочитане Z2 CND 17-12 (316) или 

Алуминий 108 с висока степен на чистота. 

 Условия на съхранение: а) Температурен интервал на съхранение от 0°С до 25°С. 

 Концентрацията на активният кислород може да падне с  

по-малко от 1% след съхранение 12 месеца при около 20 ° C. 

Степента на разграждане на водородният пероксид се 

удвоява при повишаване на температурата с 10°С.  

б) Ако контейнерите не са снабдени с филтри – отдушници  

се препоръчва периодично отваряне с цел освобождаване на 

образуваният кислород. 

7.2.2. Изисквания към складовете и организация  

за съвместно съхранение на опасни химични  

вещества и смеси съгласно НАРЕДБА за реда 

 и начина за съхранение на опасни химични  

вещества и смеси (Обн., ДВ, бр. 43 от 07.06.2011 г.): „Coral – Oxi“  не е запалим. Сместа не отговаря на  

 критериите за класифициране като оксидираща. 

Опакованият продукт допуска съвместно складиране с 

експлозивни, запалими и токсични вещества и смеси. 

7.3.1. Препоръки по отношение на идентифицираната употреба, посечена в Раздел 1:  

 Препоръки за безопасна употреба а) Недопускайте контакт с очите; 

 б) При честа и продължителна употреба за ръчно 

изпиране носете предпазни ръкавици (Вижте Раздел 8); 

в) Спазвайте препоръчителният температурен режим на 

съхранение. 

 Доклад за безопасност на химичната смес: Не е необходим.    Стр. 7 от 17 



РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства 
 

8.11. Националните гранични стойности на професионална експозиция2: 

 Граничните стойности на химичните агенти  

във въздуха на работното място: Химичен агент  CAS №  Гранична стойност 

 Водороден пероксид  7722-84-1  1,5 mg/m3, 8h 

 Биологичните гранични стойности на  

химичните агенти и/или на метаболитите им  

в биологични среди:  Не са определени. 

8.2.1. Подходящ инженерен контрол При условия на производство се изисква функциониране  

 на ефективна обща и локална смукателна вентилация. 

8.2.2. Индивидуални мерки за защита като  

лични предпазни средства Таблица 2 

Таблица 2 

Експозиция на 

„Coral - Oxi“ 

Защита на 

Очи/лице: Ръце: Дихателни пътища:  

Предпазни очила, 

съгласно EN 166 

Предпазни ръкавици,  

съгласно EN 374 

Маска с филтър съгласно 

EN 14387 

 При условия на 

производство 

Защитни очила 

със странични 

предпазители 

Експозиция/ Материал: 

Пълен контакт: Неопрен 

Дебелина/плътност: 0,60 mm; 

Време на пробив > 480 min 

Разпръскване: Нитрилен 

каучук; 

Дебелина/плътност: 0,11 mm;   

Време на пробив > 30 min 

Филтър:  

тип B-B1 

Идентифицирана 

употреба 

Не е необходимо Ръкавици/ Материал: Латекс Не се изисква. 

 

8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда:  

 Работен температурен режим: спазвайте указанията в зависимост  от начина на  

 приложение. 

 Съхранение на индивидуалните и  

професионални опаковките: В работните помещения да не се съхранява готов продукт. 

 Съставките да присъстват в работните помещения само в  

 количества, които не надвишават количествата, 

необходими за оптималното протичане на работните 

процеси. 
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РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства 
 

Агрегатно състояние:   Течност.  

 Миризма:    Специфична.  

 Праг на усещане за даден мирис:    Няма на разположение.  

 рН  (1g/l , 20°С):   5 - 6 

 Температура на топене:    Неприложимо.  

 Първоначална точка на кипене и  

 интервал на кипене:  Няма на разположение. 

 Парно налягане:    Няма на разположение.  

 Скорост на изпаряване:    Няма на разположение.  

 Запалимост и взривоопасност:   Неприложимо. 

 Температура на разлагане:   Няма на разположение 

 Относителна плътност:    Няма на разположение.  

 Плътност ( g/cm³, 20°С ):    Няма на разположение.  

 Разтворимост във вода (g/l, 20°С):   Разтворим във всяко едно съотношение. 

 Коефициент на разпределение октанол/вода: Няма на разположение.  

 Вискозитет (sPc, 20C):    Няма на разположение.  

 Окисляващи свойства:    Няма на разположение. 

  Няма на разположение 
 

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност 
 

10.1.1. Опасности от реакции на сместа: Не са налични данни относно опасности от реакции на 

сместа. По тази причина се предоставят данни за 

опасности от реакции на веществата.  

 10.1.2.Опасни реакции на основната съставка –  

водороден пероксид: а) Разпадането на водородният пероксид се иницира от: 

 Външен източник: температура над 20°С; 

 Каталитични замърсители като Co(II)-, Fe(II)- и Mn(II); 

 Вещества и смеси, които при концентрация на 

водороден пероксид над 35% предизвикват 

взривоопасни реакции или запалими реакции: 

As2S3, Cl2 + KOH, FeS, FeSO4 + 2 methylpryidine + 

H2SO4, nitric acid, potassium permanganate, P2O5, H2Se, 

Alcohols + H2SO4, Alcohols + tin chloride, Antimoy 

trisulfide, chlorosulfonic acid; 

 Алкални съединения. 

 б) Съхранение на водороден пероксид; да се съхранява 

само в оригинални контейнери или опаковки при 

препоръчаните условия. 

При предвидимите условия на съхранение продуктът  

„Coral – Oxi” e стабилен. Използван стабилизатор с цел 

запазване на химичната устойчивост на сместа: вещество с 

CAS № 15827-60-8, описано в Таблица 1. 
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Вижте 10.1.2. 

Температура на съхранение над  25°С;  

Излагане на пряка слънчева светлина; 

 Механично въздействие върху опаковките като удар или 

натиск. 

медни сплави, поцинкована ламарина, платина, сребро и др. 

а) Свободни радикали, като например НО ·, които се  

 образуват при комбинация от Н2О2 и Fe2 +, известена като 

реагент на Fenton. 

б) Нестабилни съединения, съдържащи *H3O2+ + йон, 

които се формират при взаимодействие на 

трифлуорометансулфонова киселина (CF3SO3H) и 

водороден пероксид. 
 

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация 
 

Информация за съответните класове на опасност, съгласно Регламент (EO) № 1272/2008: 

 11.1.1. Остра токсичност: Сместа не е изпитвана с цел установяване и проучване  

 Потенциал на остра токсичност. Съществуват надеждни 

данни  от изпитвания за остра токсичност на съставките – 

веществата, описани в Раздел 3. Вижте  Таблица 3 

Таблица 3 

Остра орална токсичност 

Химично наименование на веществото CAS № Летална доза (LD50) Метод 

Hydrogen peroxide3 10% 7722-84-1 LD50  = 5000 mg/kg, плъх - 

Diethylenetriamine pentamethylene  

phosphonic  acid4 (DTPMP) 
15827-60-8 LD50  = 4164 mg/kg, плъх OECD 401 

Аlcohol C12-14, ethoxylated (7 EO)5 68439-50-9 LD50  > 4164 mg/kg, плъх - 

Остра дермална токсичност 

Химично наименование на веществото CAS № Летална доза (LD50) Метод 

Hydrogen peroxide 10% 7722-84-1 LD50  = 1400 mg/kg, мишка - 

DTPMP 15827-60-8 LD50  = 6310 mg/kg  OECD 402 

Аlcohol C12-14, ethoxylated (7 EO)6 - LD50  950-1600 mg/kg, плъх - 

Остра токсичност при вдишване 

Химично наименование на веществото CAS № Летална доза (LD50) Метод 

Hydrogen peroxide7 70% 7722-84-1 LD50 0,92 – 2,0 mg/l, 4h - 

DTPMP 15827-60-8 - - 

Аlcohol C12-14, ethoxylated (7 EO) - LD50  > 6,6 mg/l, 4h - 
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3 European Chemicals Bureau, subject:  European Union Risk Assessment Report hydrogen peroxide , EUR 20844 EN 
4 HERA Human & Environmental Risk Assessment on ingredients of European household cleaning products , subject:  

Phosphonates (CAS 6419-19-8; 2809-21-4; 15827-60-8), date: 06 /09/2004 
5 Safety data sheet Vers.no.: 5, Printing date 25.07.2011, product Trade name: Hansanolat FA 1214/7, Manufacturer/Supplier: 

Hansa Group AG 
6  ENVIRONMENTAL and HUMAN SAFETY of MAJOR SURFACTANTS Alcohol Ethoxylates and Alkylphenol Ethoxylates,  

 Sylvia S. Talmage 
7 European Chemicals Bureau, subject:  European Union Risk Assessment Report hydrogen peroxide , EUR 20844 EN 



 11.1.2. Корозивност/дразнене на кожата: Таблица 4     

Таблица 4 

Корозивност/дразнене на кожата 

Химично наименование на веществото CAS № Оценка на  потенциала Вид/Експозиция 

Hydrogen peroxide 8% 7722-84-1 Не се оценява като дразнещ Заек/24h 

Diethylenetriamine pentamethylene  

phosphonic  acid (DTPMP) 50% 
15827-60-8 PII = 0.5 Заек/48h 

Аlcohol C12-15, ethoxylated (7 EO) 1% - Леко дразне Заек/24h 
 

 11.1.3. Сериозно увреждане на очите/ 

дразнене на очите Таблица 5 

Таблица 5  

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите 

Химично наименование на веществото CAS № Оценка на  потенциала Вид 

Hydrogen peroxide 5% 7722-84-1 Обратимо дразнещо действие Заек 

Diethylenetriamine pentamethylene  

phosphonic  acid (DTPMP)  

 50%+10% hydrochloric acid 
15827-60-8 

ЕII = 48,8 (умерено дразнене) 

Симптоми: потъмняване на 

 роговицата, лек оток и обилна 

секреция. 

Заек 

Аlcohol C12-15, ethoxylated (7 EO) 1% - Леко дразне Заек/ 

DraiZe test 

 

 11.1.4. Сенсибилизация на дихателните  

пътища или кожата: Таблица 6 

Таблица 6 

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата 

Химично наименование на веществото CAS № Оценка на  потенциала 

Hydrogen peroxide 5% 7722-84-1 Потенциала на водородния прекис да причини 

реакция на свръхчувствителност на кожата е 

изключително нисък и поради това не отговаря 

на критериите за класифициране. 

Diethylenetriamine pentamethylene  

phosphonic  acid (DTPMP)  

 

15827-60-8 

Не е доказан  потенциал на сенсибилизация 

при изпитванията проведени на морско свинче, 

данни публикувани от Procter and Gamble, 1976 

Alcohol Ethoxylates и  

Alkylphenol Ethoxylates 

 

 

- Не е доказан  потенциал на сенсибилизация 

при изпитванията проведени на морско свинче, 

induction test of Buehler (1965) и induction method 

of Magnusson and Kligman (1969). 

 

 11.1.5. Специфична токсичност за определени  

органи (СТОО) – еднократна и  

повтаряща се експозиция: Таблица 7(стр. 12) 

 11.1.6. Канцерогенност, Репродуктивна токсичност  

и Мутагенност на зародишните клетки  

(CRM – ефекти): Не са налични надеждни данни от изпитвания.  
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Таблица 7 

Специфична токсичност за определени органи 

Химично наименование на веществото CAS № Оценка на  потенциала 

Hydrogen peroxide (Н2О2) 7722-84-1 Субхронична дермална токсичност  

Експозиция: пари на Н2О2 , Период: 122 d, плъх 

LOEL = 1mg/m3  

Респираторни ефекти на кислород (хипероксия) 

Експозиция: пари на Н2О2 , многократно 

излагане, човек/ LOEL = 2 mg/m3  

Орална токсичност 

Експозиция: Н2О2 в питейна вода , Период: 90 d 

Доза: 26 - 37 mg/kg bw/d; 76 - 103 mg/kg bw/d 

NOAEL = 100 ppm; LOAEL = 300 ppm 

Diethylenetriamine pentamethylene  

phosphonic  acid (DTPMP)  
15827-60-8 

Не е налична надеждна информация 

Аlcohol C12-14, ethoxylated (7 EO)  - NOAEL = 110 mg/kg bw/d орално приложение 

 

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация 

Сместа не е изпитвана с цел установяване на потенциал за остра токсичност или дългосрочна 

(хронична) токсичност за водна среда. Съществуват надеждни данни за веществата-съставки от 

изпитвания потенциала за Остра токсичност, обхващащи трите трофични нива водни организми 

(Таблица 8). 

Таблица 8 

Трофични нива Биологичен вид  Остра токсичност 

Ефективна доза [mg/l] 

Метод на изпитване 

Време на  

експозиция 

Hydrogen peroxide8 (Н2О2), CAS № 7722-84-1 

риби Pimephales promelas LC50 = 16,4 mg/l, (метод: US EPA) 96h 

водни бълхи Daphnia pulex EC50 =   2,4 mg/l, (метод: US EPA) 48h 

водорасли Scenedesmus subspicatus EC50 =   1,38 mg/l, (OECD 201) 72h 

Diethylenetriamine pentamethylene phosphonic  acid9 (DTPMP), CAS № 15827-60-8 

риби Rainbow trout LC50 > 252 mg/l 96h 

водни бълхи Daphnia magna EC50 = 242 mg/l  48h 

водорасли Selenastrum EC50 = 1,9 mg/l  96h 

Аlcohol C12-14, ethoxylated (7 EO)10, CAS № 68439-50-9 

риби Вrachidanio rerio LC50 < 1 mg/l 96h 

водни бълхи Daphnia magna EC50 < 1 mg/l 48h 

водорасли Scenedesmus subspicatus EC50 < 1 mg/l 72h 
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8 European Chemicals Bureau, subject:  European Union Risk Assessment Report hydrogen peroxide , EUR 20844 EN 
9 HERA Human & Environmental Risk Assessment on ingredients of European household cleaning products , subject:  

Phosphonates (CAS 6419-19-8; 2809-21-4; 15827-60-8), date: 06 /09/2004 
10 Safety data sheet Vers.no.: 5, Printing date 25.07.2011, product Trade name: Hansanolat FA 1214/7, Manufacturer/Supplier: 

Hansa Group AG 



12.2.1 Биоразградимост 

Сместа не е изпитвана по отношение потенциал за биоразградимост. 

Наличните данни относно степента на биоразградимост съставките са представени в таблица 9 

Таблица 9 

Вещество,  CAS № Биоразградимост/Резултат Условия на 

разграждане 

Метод 

68439-50-911 >70 %, 28d Аеробно ОECD Guideline 301 А 

15827-60-812 ThOD = 0.753 Аеробно - 

 

12.2.2 Оценка на съответствието с изискванията  

на Регламент Регламент (EO) 648/2004: Повърхностноактивното вещество в състава на детергента 

„Coral - Oxi” отговаря на критериите за крайна 

биоразградимост (минерализация) в аеробни условия. 

Способността на сместа да се натрупва (акумулира) в биотата и да преминава през хранителната верига 

не е проучена. За органични вещества факторa на биоконцентрация BCF ≥ 500 при риби е показател за 

потенциала за биоконцентриране за целите на класификацията. 

 Alcohol Ethoxylates 

C12-14(EO4; EO8 и ЕО16)13 BCF:  220 -330  

 Няма информация на разположение.  

Не се съдържат вещества,  класифицирани като PBT и  

 vPvB . Вижте Раздел 3  

 Не са известни. 

 

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците 
 

 Отпадъчният материал трябва да се третира съгласно  

Директива 2008/98/ЕО 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. 

 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.  

 Отпадъци от продукта: Да не се допуска освобождаване на отпадъците от  

 продукта чрез изхвърляне в канализационната система. 
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Според настоящите познания на производителя,  

 отпадъкът от продукта съгласно Приложение III на 

Директива 2008/98/ЕО се определя като H4: „Дразнещи“ 

отпадъци - некорозивни вещества и препарати, които при 

непосредствен, продължителен или многократен контакт 

с кожата или лигавицата, могат да причинят възпаление. 
 

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането 
 

14.1. Международен превоз на опасни  

товари по шосе (ADR):  Транспортът на „Coral - Oxi’’  не се регулира съгласно 

правилата на Европейска спогодба за международен 

превоз ; 

14.2. Международен железопътен  

транспорт на опасни товари (RID): Транспортът на продукта не подлежи на контрол от  

 Правилника за безопасен транспорт. 

14.3. Превоз на опасни стоки по  

море (IMDG):  Транспортът на продукта не подлежи на контрол от 

Международният Кодекс за безопасен превоз.  

14.4. Превоз на опасни товари по  

въздуха (ICAO): Транспортът на продукта не подлежи на контрол съгласно 

 технически инструкции за безопасен превоз. 

14.5. Транспортиране в насипно състояние  

съгласно приложение II от MARPOL 73/78 

 и Кодекса IBC:  Товарите от опакованият продукт не са предназначени за 

превоз по море в насипно състояние. 

 

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. 
 

РАЗДЕЛ 16: Друга информация 
 

 CAS № Chemical Abstracts Service (службата „Кемикъл бстрактс”  

 към Американската химическа асоциация); 

 ЕС № EINECS №/ELINCS №/NLP № 

 EINECS № The number for European Inventory of Existing  

 Chemical Substances (Номер за Европейския списък на 

съществуващите химични вещества. Регистър, номер, 

даден на всеки химично вещество предлагано на пазара в 

Европейския съюз между 1 януари 1971 и 18 септември 

1981 г. Описът е създаден с Директива 67/548/ЕИО относно 

етикетирането на опасни вещества. 
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 ELINCS № European List of Notified Chemical Substances 

(Европейския списък на нотифицираните химични 

вещества); 

  NLP № No-Longer Polymer (Списък на веществата, които 

вече не се считат за полимери); 

 IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry  

 (Международен съюз за чиста и приложна химия); 

 INCI International Nomenclature of Cosmetic Ingredients  

 (Международна номенклатура на козметичните съставки) 

 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); 

 PBT/vPvB Persistent Bioaccumulative and Toxic  substances under  

 REACH (Устойчиви биоакумулиращи и токсични 

вещества  съгласно REACH) 

 NOAEL No-observed-adverse-effect level (NOAEL) The highest  

 exposure level at which there are no biologically significant 

increases in the frequency or severity of adverse effect 

between the exposed population and its appropriate control; 

some effects may be produced at this level, but they are not 

considered adverse or precursors of adverse effects. (Не 

наблюдавани нива на обратни ефекти (NOAEL) на най-

високо ниво на експозиция, при които не съществува 

биологично значимо повишаване на честотата или 

тежестта на неблагоприятен ефект на експонорането 

население и неговият подходящ контрол; някои ефекти 

могат да се получат на това ниво, но те не се считат за 

неблагоприятни или прекурсори за нежелани реакции. 

 LOAEL Lowest-observed-adverse-effect level (LOAEL) The lowest  

 exposure level at which there are biologically significant 

increases in frequency or severity of adverse effects between 

the exposed population and its appropriate control group. 

Най-ниските нива, при които са наблюдавани обратими 

ефекти (LOAEL) Най-ниското ниво на експозиция, при 

които има биологично значимо повишение на честотата 

или тежестта на нежеланите ефекти върху изложеното 

население и неговата подходяща контролна група. 

 LOEL Lowest Observable Effect Level (Най-ниското ниво на  

 наблюдавани ефекти) 

 PII primary irritation index 

 EII Eye Irritation Index 

 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.   Стр. 15 от 17 



 Z2 CND 17-12 International Standards for Stainless Steel (France) 

 OECD Organisation for Economic Co-operation and Development  

 Организация за икономическо сътрудничество и развитие; 

 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 The European Agreement concerning the International  

 Carriage of Dangerous Goods by Road was done at Geneva on 

30 September1957 under the auspices of the United Nations 

Economic Commission for Europe, and it entered into force on 

29 January 1968. (Европейска спогодба за международен 

превоз на опасни товари по шосе). RID is the part of the 

Intergovernmental Conventio for International Carriage  

by Rail (Правилник за международен железопътен превоз 

опасни товари). 

 IMDG The International Maritime Dangerous Goods  

 (Международният Кодекс за безопасен превоз на опасни 

товари по море). 

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

 Inland Waterways (ADN). Verordnung über die Beförderung 

gefährlicher Güter auf dem Rhein (ADNR) (Регламент за 

превоза на опасни вещества по река Рейн). 

Извършено е самостоятелно класифициране на сместа, което включва идентифициране естеството и 

степента на опасностите от веществата/сместа и оценка на съответствието с критериите за 

класифициране  в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008. Метод 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  - категория:  Eye Irrit. 2. 

 Н271: Може да предизвика пожар или експлозия; силен 

 окислител.

 Н272: Може да усили пожара; окислител.

 Н302: Вреден при поглъщане. 

 Н314: Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно  

 увреждане на очите. 

 Н315: Предизвиква дразнене на кожата. 

 Н318: Предизвиква сериозно увреждане на очите. 

 Н319: Причинява сериозно дразнене на очите. 

 Н335: Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. 

 Н400: Силно токсичен за водните организми. 

 R36: Дразни очите. 

 36/37/38: Дразни очите, дихателните пътища и кожата. 

 R41: Риск от сериозно увреждане на очите. 

 R50:     Силно токсичен за водни организми.  Стр. 16 от 17 



 P305 + P351 + P338: 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 + P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете  

 медицински съвет/ помощ. 

 Р280: Използвайте предпазни ръкавици. 

Информацията в настоящият лист за безопасност е коректна в рамките на нашето знание и 

информация в деня на публикация. Предоставената информация е предназначена да служи само за 

указание за правилна и безопасна употреба, манипулация, съхранение, транспорт и отстраняване, и не 

трябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за 

дадения продукт и не е валидна в случай на употреба в комбинация с други материали или с друго 

предназначение, освен ако това не е отбелязано в текста. 
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