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

 

1.1. Идентификатори на продукта в съответствие с член 18, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 1272/2008 

Търговско наименование: „HIT Plus изплакващ препарат за съдомиялни машини“  

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

1.2.1. Идентифицирана употреба, която е от  

значение:  Използва се при изплакващия цикъл на съдомиялните машини с цел  

  неутрализиране на основния детергент.  Ефективно отстранява петна от  

  варовик, придава гланц и блясък на съдовете и приборите.   

1.2.2. Употреба, която не се препоръчва:  Не е идентифицирана. 

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 

Производител:  „БН Козметикс“ ООД  

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

Телефон за контакти:  00359 888 992 064 

Електронна поща: bn_cozmetics@abv.bg 

URL адрес: www.bncozmetics.eu 

1.4. Телефонен номер при спешни случаи: 00359029154 411 Университетската многопрофилна болница  

  за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“. 

- Достъп: Без ограничения 24 часа в денонощието. 

 

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите 

 

2.1. Класифициране на веществото или сместа 

2.1.1. Kласификация на сместa в съответствие с критериите на Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP] 

2.1.1.1. Дефиниране съгласно чл.2, т.8:    Продукта „HIT Plus изплакващ препарат за съдомиялни машини“ се  

      определя като „смес“. 

2.1.1.2. Класифициране на сместa съгласно 

чл.9 на Регламент CLP:      Сместa „HIT Plus“  отговаря на критериите  за класифициране  в  

      категориите на опасност:  

      - Дразнене на кожата 2  

- Дразнене на очите 2  

2.1.2. Класификация, която следва от прилагането на правилата за класифициране в Директива 1999/45/ЕО[DPD] 

2.1.2.1. Дефиниране на продукта в съответствие с чл.2, т.1:  Продукта „HIT Plus изплакващ препарат за съдомиялни машини“се  

      определя като „препарат“. 

2.1.2.2. Класифициране в съответствие с чл. 5, чл. 6 и чл. 7:  Съгласно оценката на потенциалните рискове на физикохимичните  

 свойства на съставките, свойства влияещи върху здравето и на околната 

среда препарата „HIT Plus“ отговаря на критериите за класифициране в 

категорията опасност дразнещи препарати със съответстващи фрази на 

риска:  

- R36 Дразни очите и 

- R38 Дразни кожата 
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2.2. Елементи на етикета 

2.2.1. Елементи на етикетa в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) №1272/2008, отговарящи на класификацията  

 - Пиктограма за опасност: 

 

 - Сигнална дума:    Внимание 

 - Предупреждение за опасност:  H315: Причинява дразнене на кожата. 

Н319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. 

 - Препоръки за безопасност:   P302 + P352: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.  

P332 + Р313: При поява на кожно дразнене. Потърсете медицински   

съвет/помощ. 

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.  

P337 + P313: При продължително дразнене на очите:  Потърсете медицински 

съвет/помощ.  

2.2.2. Елементи на етикета съгласно Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите 

2.2.2.1. Оценка на съответствието с изискванията за  

прилагане на Регламент (ЕО) 648/2004 :  „HIT Plus изплакващ препарат за съдомиялни машини“ няма 

       почистваща функция по смисъла на член 2(3) на Регламент  

(ЕО) 648/2004, но в зависимост от неговото предназначение съгласно 

дефиницията, въведена в член 2(1) попада в обхвата на регламента като се 

класифицира като помощен детергент. 

2.2.2.2. Допълнителните изисквания за етикетиране на  

детергента:     Не се изисква допълнително етикетиране на детергента по смисъла на  

член 11 и Приложение VII на Регламент (ЕО) 648/2004, заменено с 

Приложение II на Регламент (ЕО) 907/2006. Помощният детергент  

„HIT Plus изплакващ препарат за съдомиялни машини“ е предназначен да се 

използва за промишлени и учрежденски цели. 

2.3. Други опасности 

Оценка на съответствие с критериите за PBT:  Вижте Раздел 12   

 

 

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките 

 

3.1. Вещества от значение за класификацията на сместа – таблица 1 

Таблица 1 

Клас/категория 

опасност 

Код преду 

Преждения 

за опасност 

1) Phosphoric acid 

2) Orthophosphoric acid 

3) PHOSPHORIC ACID 

1) 7664-38-2 

2) 015-011-00-6 

3) 05-2116449746-32-XXXX 

C ≥ 25% 

10% ≤ C <25% 

10% ≤ C < 25% 

 

1% - 10% 

1% - 10% 

Skin Corr. 1B  

Skin Irrit. 2  

Eye Irrit. 2  

H314 

H315 

H319 

 1) Citric acid monohydrate 

2) 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid 

3) CITRIC ACID 

1) 5949-29-1 

2) – 

3) 01-2119457026-42-XXXX 

 
– 

1% - 10% Eye Irrit. 2  

 

 

H319 

 

 1) Tetraethylene glycol monododecyl ether 

2) Alcohols, C12-14, ethoxylated 

3) LAURETH-4 

1) 5274-68-0 

2) – 

3) – 

 

 
– 

 

1% - 5% Skin Irrit. 2  

Eye Irrit. 2  

STOT SE 3 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

 

Н315 

H319 

Н335 

Н400 

Н410 
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а) Вещества/смеси, които представляват опасност за здравето или околната среда по смисъла на Регламент (ЕО) № 1272/2008 и 

Директива 1999/45/ЕО, които са налични в концентрации, равни или по-високи от общите гранични стойности за съответните 

категории опасност (Вижте таблица 1, стр. 2); 

б) Вещества, включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 (таблица 1, стр. 2); 

в) Вещества, за които има определени граници на експозиция на работното място в рамките на Общността (Вижте Раздел 8); 

г) Вещества, които са устойчиви, биоакумулиращи и токсични или много устойчиви и силно биоакумулиращи според критериите в 

Регламент (EО) № 253/2011. (Вижте Раздел 12) 

 

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ  

 

Указания за оказване на първа помощ при експозиция на сместа, необходимост от медицински грижи, включително тяхната степен на 

спешност – таблица 2          

Таблица 2 

Пътища             Указания      

на експозиция 

Мерки за първа помощ Симптоми и ефекти, настъпващи след  

период време 

Необходимост от  

медицински грижи 

Вдишване Осигурете чист въздух Не са наблюдавани. Не е необходима. 

Контакт с кожата 

Измиване с вода При чувствителна и дехидратирана кожа 

експозицията на детергента предизвика  

ефект на дразнене със симптоми изсушаване и 

напукване на кожата. 

При продължително дразнене и  

симптоми медицинската помощ  

е препоръчителна. 

Контакт с очите 

Мийте очите с течаща студена  

вода при отворени клепачи в 

продължение поне на 10 мин. 

Ефект на дразнене на очите. Симптоми:  

активни мигателни движения и/или обилно 

навлажняване на очните булбуси. 

При продължително дразнене и 

симптоми медицинската помощ  

е задължителна. 

Поглъщане 

Не предизвиквайте повръщане. 

Изплакнете устата с вода. 

Възможна е поява на т.нар. метеоризъм.  

Метеоризмът се изразява в повишено 

газообразуване в стомашно-чревния тракт, 

водещо до интензивно отделяне на газове. 

При перманентна незатихваща  

болка и подуване на корема 

медицинската помощ е 

задължителна. 

 

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки 

 

5.1. Пожарогасителни средства 

5.1.1. Подходящи пожарогасителни средства:  Избора на подходящи пожарогасителни средства се определя от класа на 

      горящите наоколо вещества, смеси и материали. 

5.1.2. Неподходящи пожарогасителни средства:  Не са известни. 

5.2. Особени опасности, които произтичат от сместа:  Опасни продукти на изгаряне не са известни. 

5.3. Съвети за пожарникарите:   Да се използват категория ЛПС, съответстваща на степента на риска. 

 

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане 

 

Ответни мерки при разливи, течове или изпускане, с оглед предотвратяването или намаляването на неблагоприятните ефекти за 

хората, имуществото и околната среда. 

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

6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи:  

 а) Ответни мерки при малък разлив:  Ограничете и почистете разливът. Използването на защитни  

      ръкавици е задължително. Вижте Раздел 8. Пазете от контакт с очите. 

 б) Ответни мерки при голям разлив:   Локализирайте и почистете разливът. Използването на подходящи ЛПС 

Категория II, съгласно Директива 89/686/ЕИО е задължително.   

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи:  

 а) Ответни мерки при малък разлив:  Осигурете, използвайте и контролирайте използването на подходящи ЛПС. 

       Вижте Раздел 8. 
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       Организирайте дейностите по предотвратяване и почистване на разлива  

       съгласно указанията в точка 6.3. 

 б) Ответни мерки при голям разлив:  Осигурете, използвайте и контролирайте използването на ЛПС, отговарящи  

       на характеристиките, описани в раздел 8.  

       Предприемете мерки за елиминиране на причините за разлива. 

       Покрийте отточните канализации. 

       Организирайте дейностите по почистване на разлива (Вижте точка 6.3.) 

       При допускане на изтичане на значителни количества от сместа в  

       канализационната мрежа информирайте съответната Регионална  

       пречиствателна станция.       

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда.  

6.2.1. Превантивни мерки  

 а) Правилно съхранение:    Детергентът да се съхранява в затворени опаковки при условия съгласно  

       указанията в Раздел 7.  

 б) Профилактика на оборудването:  Препоръчва да се извършва периодично почистване и профилактика на  

       професионалните съдомиялни  машини с цел предварително да се отстранят  

       потенциалните причини, водещи до аварийна ситуация. 

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване.  

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

      б) Измийте с вода.  

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

      б) Покрийте отточните шахти;  

      в) Ограничете разпространението на разлива чрез изграждане на преградна  

      стена от пясък, дървени стърготини или друг инертен материал;  

      г) Измучете течността с помпа доколкото е възможно;  

      д) Съберете остатъкът от сместа посредством подходящ абсорбент - 

      вермикулит, диатомит или др., който съхранявайте временно и предайте на  

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

      отпадъците.  

      е) Измийте с вода.  

6.4. Необходимо оборудване за ограничаване/почистване: Не се изисква специфично техническо оборудване. 

 

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение 

 

7.1. Безопасни начини на работа по отношение на идентифицираната употреба (Вижте Раздел 1) 

 а) Противопожарни мерки Не се изискват специални противопожарни мерки. Сместа не съдържа  

 вещества класифицирани в категория 3, Запалими течности1 съгласно 

Регламент CLP. Вижте Раздел 3, таблица 1.     

 б) Несъвместими вещества и смеси:  Не смесвайте „HIT Plus изплакващ препарат за съдомиялни машини“ с  

белина, детергенти за избелване, съдържащи нестабилизиран  hydrogen 

peroxide – възможно отделяне на газ: chlorine или oxygen. 
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1 Пламни температури (пламни точки) на веществата, описани в Раздел 3, таблица 1: 

- CAS № 5274-68-0, пламна точка  > 150 ° C DIN EN 22719 (позоваване: MSDS Print Date 28.11.2013, Informations to product No. 3279, Product name:  

MULSIFAN ® CPA / Macrogol-4-laurylether); 

- CAS № 7664-38-2, пламна точка = 158°C@760mmHg (позоваване: Product Description Cas No:7664-38-2, manufacturing and distribution by : Yunnan 

Chengjiang U-best Industrial Co., LTD); 

- CAS № 5949-29-1, пламна точка = 174 C, метод: closed cup (позоваване: ALS Environmental,  Citric acid monohydrate - CAS # 5949-29-1). 

 



 в) Ограничаване на изпускането на сместа в  

 околната среда и предпазване от замърсяване 

 на отточни канализации:   1. Съхранявайте детергента в затворена опаковка при условията, посочени в  

       точка 7.2. и/или на етикета на опаковката.  

       2. Препоръчва се автоматично дозиране на детергента с цел да се постигне  

       равномерно дозиране и да се ограничи експозицията.  

       3. Следете температурният режим на съдомиялните машини, не допускайте  

       нагряване на детергента до кипене. 

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости  

7.2.1. Условия за безопасно съхраняване  

 а) Складиране2, складова категория:   От гледна точка на сигурността при складиране като се отчитат  

класификацията в категориите опасност съгласно Регламент CLP и 

специфичните свойства, обуславящи потенциална опасност сместа 

допълнително е класифицирана в т.нар. складова категория. С предимство  

се разглеждат тези опасни свойства, които налагат прилагането на особени 

мерки по отношение на защита от пожар и експлозия. Сместа „HIT Plus 

изплакващ препарат за съдомиялни машини“ се класифицира в  

      складова категория - СК 12, Негорими течности, съгласно Националните 

разпоредби3 и  LGK 12, съгласно Германската асоциация на химическата  

индустрия.  

 б) Подходящ температурен режим на складиране:  Съхранявайте детергентa при температура от 1 С до 40С в затворени 

опаковки.  

7.2.2. Несъвместимости:     Сместа съгласно определената складова категория СК12 е без ограничения  

      за съвместно складиране с вещества и смеси, които принадлежат към всяка  

      една от складовите категории, дефинирани от системата за класификация. 

7.3 Специфична крайна употреба:   Детергентът не е предназначен за употреба, различна от идентифицираната  

      употреба, която е описана в точка 1.2. Допълнителни указания за безопасна  

      употреба не са необходими. 

 

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства 

 

8.1 Параметри на контрол    

Национални гранични стойности4 на професионална  

експозиция на химичния реагент - Phosphoric acid 

във въздуха на работната среда: 1) 1,0 mg/m³, Период 8 часа; 

 2) 2,0 mg/m³, Период 15 минути. 

8.2. Контрол на експозицията 

Подходящ инженерен контрол: Не се изисква функциониране на локална или обща смукателна вентилация. 

  Електрическите контакти в помещенията трябва да са позиционирани на  

  достатъчно разстояние от пода (препоръчва се отстояние поне 50 cm) и  

  трябва да са подходящо обезопасени.  

8.2.2. Индивидуални мерки за защита като лични предпазни средства 

Използването на лични предпазни средства (ЛПС) е в съответствие с добрите практики по хигиена на труда. 

Подходящите ЛПС в зависимост от условията при съответните пътища на експозиция са описани в таблица 3, стр. 6. 
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2 Под складиране се разбира съхраняването за по-късна употреба както и дейностите по експедиране към друг потребител. Към процеса на складиране  

се причислява и временното съхранение за период не по-дълъг от 24h.   

3 Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, приета от ПМС №152 от 30.05.2011 г. (Обн. ДВ. бр. 43 от 7 юни 2011 г.) и 

Ръководство за складиране на химични вещества и препарати (София – 2006 г.)   

4 Правно основание: Наредба 13, Обн. ДВ бр.8/20.01.2004 г. 



Таблица 3 

Пътища на 

експозиция 

Идентифицирана употреба Производство 

ЛПС Категория I, съгласно 

Директива 89/686/ЕИО 
 

Аварийна ситуация 

ЛПС Категория II, съгласно Директива 

89/686/ЕИО 

Очи / Лице Не се изискват. 
Защитни очила. EN 166-2001 

Материал: Стъкло 

Защитни очила. EN 166-2001 

Материал: Стъкло 

Ръце 

Защитни ръкавици, EN 374-2004 

Материал: Natural latex; 

Индекс на защита: клас 4; 

Време на пробив > 120 min. 

Защитни ръкавици, EN 374-2004 

Материал: Natural rubber, NR; 

Индекс на защита: клас 5; 

Време на пробив > 240 min. 

Защитни ръкавици, EN 374-2004 

Материал: Neoprene; Nitrile или Butyl rubber; 

Индекс на защита: клас 5; 

Време на пробив > 240 min. 

Тяло Не се изискват. Не се изискват. 
Ботуши, DIN-EN 346 

Материал: Rubber 
 

Дихателни 

пътища 
Не се изискват. Не се изискват. 

Не се изискват. 

 

8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда Не се изисква доклад за химичната безопасност. 

 

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства 

 

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства на сместа – таблица 4 

Таблица 4 

Физични и химични свойства  Стойности  Физични и химични свойства  Стойности  

1.) Външен вид  Течност  11.) Скорост на изпаряване  Не е налична информация 

2.) Мирис  Характерен за парфюма  12.) Налягане на парите  Не е налична информация 

3.) Цвят  Определен от оцветителя  13.) Плътност на парите  Не е налична информация 

4.) рН (1g/l при 20°С)  3,5  –  4,5  14.) Относителна плътност  Не е налична информация 

5.) Точка на топене/ точка на замръзване  Не е налична информация 15.) Плътност (g/cm³ , 20°С)  Не е налична информация 

6.) Точка на кипене/ интервал на кипене  Не е налична информация 16.) Разтворимост във вода  Неограничена  

7.) Точка на възпламеняване  Неприложимо  17.) Коефициент: n-октанол / вода  Не е налична информация 

8.) Запалимост (твърдо в-во, газ)  Неприложимо 18.) Вискозитет  Не е налична информация  

9.) Температура на самозапалване  Неприложимо 19.) Експлозивни свойства  Неприложимо  

10.)Температура на разпадане  Не е налична информация 20.) Оксидиращи свойства  Неприложимо  

 

9.2. Друга информация Не е на разположение. 

 

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност 

 

10.1. Реактивност:  

Промени в състоянието на сместа, водещи до опасни странични ефекти в резултат на въздействие на 

 а) физични фактори: не са наблюдавани; 

 б) химични взаимодействия:    вижте точка 7.1. подточка б) 

10.2. Химична стабилност:   Термодинамично стабилна система при предвидените условия на употреба и 

съхраняване. Стабилизатори с цел запазване на химичната устойчивост на 

сместа не се съдържат.  

10.3. Възможности за опасни реакции:    При указаните условия на употреба и съхранение не са наблюдавани. 

10.4. Условия, които трябва да се избягват:   Температура по-висока от 50C. 

10.5. Несъвместими материали:   Не са идентифицирани. 

10.6. Опасни продукти на разпадане   Продукти на разпадане с потенциал за опасност не са идентифицирани. 
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РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация 

 

11.1. Информация за токсикологичните ефекти  

Сместа не са изпитвана с цел установяване и доказване на конкретни ефекти върху здравето. Представена е информация за 

съответните вещества, изброени в таблица 1, раздел 3,  която е от значение за класификацията на сместа. Не са известни 

взаимодействия на съставките на сместа.  

11.1. Информация за токсикологичните ефекти 

11.1.1. Остра токсичност  

Класът на опасност - Остра токсичност на веществата/ смесите според пътищата на експозиция се разделя на остра орална, остра 

дермална и остра инхалационна токсичност. Критерии за класифициране на смесите в клас на опасност Остра токсичност са стойности 

на Оценката на остра токсичност (ATE), изчислени на база стойности5 за LD50 (орални, дермални) или LC50 (инхалационни) на 

веществата – таблица 5.  

Таблица 5 

 Oрална Метод на  

изпитване 

Дермана Метод на  

изпитване 

Инхалационна Метод на  

изпитване 

Позова 

ване 

7664-38-2 
плъх (А) 

LD50 = 1530 mg/kg bw 

- плъх (В) 

 LD50 = 1260 mg/kg bw 

 

OECD TG 423 

Човек, 1 час (А) 

LC50 =10 mg/L (пари) 

-  А 

 B 

5274-68-0 
плъх (C) 

LD50: 5600 mg/kg bw  

- заек (D) 

 LD50 > 2000 mg/kg bw 

 

OECD 402 

плъх, 4 часa (D) 

LC50: > 1,6 mg/L (мъгла) 
- 

 C 

 D 

5949-29-1 
мишка  

LD50 = 5400 mg/kg bw 

- заек  

 LD50 > 2000 mg/kg bw 

- 
   G 

Изчислени стойности на оценка на остра токсичност (ATEmix) 

смес 5000 mg/kg bw - 11000 mg/kg bw - 110 mg/L (пари) -    - 

 

Съгласно изчислените стойности за Оценките на остра токсичност при съответните пътища на експозиция (таблица 5) сместа не 

отговаря на критериите за класифициране в категориите остра орална6, остра дермална7 и остра инхалационна8 токсичност. 

11.1.2. Корозивност / дразнене на кожата и Сериозно увреждане /дразнене на очите 

 - Корозия на кожата9 Phosphoric acid при съответната максимална индивидуална концентрация в  

   сместа не се класифицира в категория 1, Корозия на кожата. Вижте таблица 1. 

 - Сериозно увреждане на очите10  Сместа не съдържа вещества, класифицирани в категория 1, Необратими  

   ефекти върху очите. 

 - Дразнене на кожата и дразнене на очите Отчитайки максималните тегловни концентрации на веществата от  

 значение за класификацията на сместа (таблица 1, Раздел 3) и прилагане на 

подхода за класифициране, основан на теорията за адитивност сместа 

отговаря на критериите за класифициране в категориите опасност: Дразнене 

на кожата 2 и Дразнене на очите 2.  

11.1.3. Сенсибилизация на дихателните пътища или  

кожата 

 - кожна сенсибилизация Резултатите от изпитване на веществата съставки на сместа за потенциал на  

   сенцибилизация на кожата са отрицателни – таблица 6, стр. 8. 

 - респираторна сенсибилизация Не са налични данни, описващи  висока чувствителност на дихателните  

   пътища, поради вдишване на веществата. 
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5 Оралана: 300 < LD50 ≤ 2 000 mg/kg bw; Дермална: 1000 < LD50 ≤ 2 000 mg/kg bw; Инхалациона - пари: 10 < LC50 ≤ 20 mg/L;  

Инхалациона - мъгла: 1 < LC50 ≤ 5 mg/L.  

6 Критерий за класифициране в категория 4, остра орална токсичност: 300 mg/kg bw < ATE ≤ 2 000 mg/kg bw; 

7 Критерий за класифициране в категория 4, остра дермална токсичност: 1000 mg/kg bw < ATE ≤ 2 000 mg/kg bw; 

8 Критерий за класифициране в категория 4, остра инхалационна токсичност: 10 mg/L (пари) < ATE ≤ 20 mg/L (пари); 

9 Корозия на кожата означава причиняването на необратима вреда на кожата; а именно, видима некроза от  епидермиса до дермиса, след използването на 

изпитваното вещество в течение на не повече от 4 часа. 

10 Сериозно увреждане на очите означава увреждане на тъканта на очите или сериозно физическо увреждане на  

зрението, в резултат от съприкосновението на изпитваното вещество с външната повърхност на очите, което не 

е напълно обратимо в рамките на 21 дни след прилагането му. 



Таблица 6 

Токсикологични  

Ефекти върху 

здравето 

Вещества, CAS № или 

химично 

наименование 

Методи на изпитване,  

Условия на изпитване 

Резултати Позоваване 

Сенсибилизация 

на кожата 

7664-38-2 Експониран вид – човек Отрицателен А 

Alcohols, C12-14 (even 

numbered) ethoxylated 

25% и 50% 

Морско свинче maximisation test 
Отрицателни H 

Citric acid 2.5%, експониран вид  - човек 
Не са наблюдавани алергични реакции 

след контакт с кожата. 
U 

Мутагенност на  

зародишните 

клетки 

  

7664-38-2 

1) AMES test, OECD 471 Salmonella  

typhimurium и Escherichia coli 

2) Aberration test in vitro, OECD 473  

Mamalian chromosomе 

Отрицателни E 

Alcohols, C12-14 (even 

numbered) ethoxylated 

AMES test (in vitro)  

OECD 475  

Отрицателен 

Не са доказани хромозомни аберации. 

Q 

R 

Citric acid 
OECD 471 (in vitro) 

Salmonella typhimurium 

Не мутагенен със и без метаболитно 

активиране 
U 

Kанцерогенност 

7664-38-2 IARC  
Не са регистрирани като вероятен  

канцероген за човека. 

F 

5274-68-0 IARC V 

Citric acid IARC T 

Токсичност за 

репродукцията 

7664-38-2 
OECD TG 422, screening test при 

плъхове, 12 дни ентерално хранене 
P и F1: NOAEL = 250 mg/kg bw/day B 

Alcohols, C12-14 (even 

numbered) ethoxylated 

OECD 416  

1, 10, 25% 
F1 и F2: NOAEL = 250 mg/kg bw/day S 

Citric acid 
Заек, доза орално от 6 до 18 ден  

по време на бременност 
NOEL = 425 mg/kg/d  U 

 

11.1.4. Mутагенност на зародишните клетки,  

Kанцерогенност и Токсичност за репродукцията Резултатите от изпитванията (таблица 6) на веществата от значение за  

      класификацията на сместа са отрицателни по отношение предизвикване на  

- наследствени мутации в зародишните клетки;  

-  доброкачествени и злокачествени тумори и  

- вредни ефекти върху половата функция и оплодителната способност 

на мъжките и женските индивиди, както и токсичност за развитие на 

потомството. 

11.1.5. СТОО (специфична токсичност за определени органи) —  

еднократна експозиция:    Единствено веществото Alcohols, C12-14, ethoxylated с CAS № 5274-68-0 е  

класифицирано в категория 3 Специфична токсичност за определени органи 

със съответстващо предупреждение за опасност - Н335: Може да причини 

дразнене на дихателните пътища. Максималната индивидуална 

концентрация на веществото, съгласно критериите11 не е достатъчна да 

доведе до класифициране на сместа в категорията опасност.  

 

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация 

 

12.1. Токсичност12 

Сместа не е изпитвана за установяване на потенциал за остра опасност или дългосрочна опасност за водна среда. 
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11 Обща пределна концентрация 20%, Регламент CLP. 

12 Опасността за водната среда се разделя на остра опасност за водната среда и хронична (дългосрочна) опасност за водната среда. Остра водна 

токсичност означава характерно за веществото или сместа свойство да нанася вреда на организма при краткотрайна експозиция. Хронична водна 

токсичност означава характерно за веществото или сместа свойство да предизвика вредни ефекти върху водни организми при експозиции, определени в 

съответствие с жизнения цикъл на организма. 



12.1.1. Остра опасност за водна среда  

Сместа съдържа веществото Alcohols, C12-14, ethoxylated с CAS №  5274-68-0, което е класифицирано в категория 1, Остра опасност за 

водна среда в съответствие с Регламент CLP. Данните от изпитвания на потенциал за токсичност  на съставките от значение за 

класификацията на сместа, обхващащи трите трофични нива водни организми са представени в таблица 7.  

Таблица 7 

Вещества  

CAS № 

Данни за остра водна токсичност 
Позова 

ване 
Видове водни организми, експозиция [h], токсични дози и токсични концентрации [mg/l], метод на изпитване 

Риби Водни бълхи Водорасли 

5274-68-0 
Oncorhynchus mykiss, 96 часа 

LC50 = 3,3 mg/l   

Daphnia magna, 48 часа 

EC50 = 0,63 mg/l 

- I 

 

7664-38-2 
Lepomis macrochirus, 96 часа  

CL50 = 3,0 mg/l  

Daphnia magna, 48 часа 

EC50 >100 mg/l , метод EOCD 202  

Desmodesmus subspicatus, 72 часа  

CL50 > 100 mg/l, метод EOCD 201  
L 

5949-29-1 
Lepomis macrochirus, 96 часа  

CL50 = 1516,0 mg/l 

Daphnia magna, 48 часа 

EC50 =120 mg/l  

- J 

Вещества  

CAS № 

  Данни за хронична (дългосрочна) опасност за водната среда 
Позова

ване 
Видове водни организми, експозиция [d], NOEC [mg/l], метод на изпитване 

Риби Водни бълхи Водорасли 

5274-68-0 
(К)Lepomis macrochirus, 10 дни,  

NOEC = 0,16 mg/l 

(М) Daphnia magna, 21 дни 

NOEC = 0,77 mg/l, метод  USEPA-TSCA  
- 

K 

M 

 

От представените експериментални данни за Остра опасност във водна среда (таблица 7) е видно, че единствено веществото Alcohols, 

C12-14, ethoxylated с CAS №  5274-68-0 е с потенциал13 за Остра опасност във водна среда при експозиция. Мултипликациония 

коефициент (М) за Alcohols C12-14 Ethoxylated, съответстващ на най-ниската експериментално определена стойност за EC50 е 1. Сместа 

не отговаря на критерия14 за класифициране в категория 1, Остра опасност за водна среда. 

12.1.2. Хронична дългосрочна опасност за водна среда. 

Веществото Alcohols, C12-14, ethoxylated с CAS №  5274-68-0 е класифицирано в категориия 1, Хронична дългосрочна опасност за водна 

среда. Съгласно наличните експериментални данни само веществото Alcohols, C12-14, ethoxylated с CAS №  5274-68-0 е с потенциал15 да 

предизвика вредни ефекти върху водни организми при експозиции, определени в съответствие с жизнения цикъл на организма. 

Сместа не отговаря на критерия16 за класифициране в категория 1, Хронична (дългосрочна) опасност въз основа на подхода  на 

сумиране на класифицирани съставки, съгласно Регламент CLP. Овен това за целите на класификацията в категориите за хронична 

токсичност се отчитат и данните17 за вредно въздействие върху околната среда (данни за разградимост и биоакумулация). Вижте 

точка 12.2 и точка 12.3. Нейоногенното повърхностно активно вещество Alcohols, C12-14, ethoxylated е биоразградимо  и не притежава 

потенциал за биоконцентрация при риби Вижте точка 12.2 и точка 12.3..   

12.2. Устойчивост и разградимост 

12.2.1. Устойчивост:    Сместа е устойчива при посочените условия на съхраняване и употреба. 

12.2.2. Разградимост  

12.2.2.1. Вещества 

 - Alcohols, C12-14, ethoxylated с CAS № 5274-68-0 Биоразградимост18 = 72,5%, (манометричен тест респирометрия OECD 301F); 

 - Citric acid monohydrate с CAS № 5949-29-1  Биоразградимост19: 66 - 79%, (тест затворена бутилка - ЕС Метод В.4-E) 

12.2.2.2. Оценка на съответствието с изискванията за  

биоразградимост съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008   

и Регламент (EO) 648/2004:    Органичните вещества в сместа отговарят на критериите за бърза  

      биоразградимост съгласно Регламент CLP. 
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13 Нивата на L(E)C50 ≤ 1 mg/l са показател за Остра опасност във водна среда 

14 Метод на сумиране: Сума от съставките с потенциал за  Остра опасност, категория 1 x M ≥ 25 %.  

15 Нивата на NOEC < 1 mg/l са показател за Дългосрочна опасност във водна среда 
16 Сума от съставките, класифицирани в Хронична опасност, категория 1 x M ≥ 25 % 

17 Биоразрадимост < 60 – 70% в зависимост от метода на изпитване и BCF ≥ 500 

18 Позоваване: SAFETY DATA SHEET Date of revision: 15.09.2010, Produkt name: OLEMIX 84 EC, Manufacturer of мixture: DANMAR Chemical Company 

19 Позоваване: sds no. : 46917, V005.2, Revision: 15.04.2011, printing date: 30.04.2014, Product identifier: BONDERITE L-FM C 309 ACHESON known as 

Cuprodine C 309 



Повърхно активното вещество Alcohols, C12-14, ethoxylated отговаря на 

условията за крайна биоразградимост (минерализация) в аеробни условия 

съгласно Регламент (EO) 648/2004. 

12.3 Биоакумулираща способност. 

Способността на сместa 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.  

 - Alcohols, C12-14, ethoxylated с CAS № 5274-68-0 BCF20 =123 L/kg wet-wt, (regression-based method); 

 - Citric acid monohydrate с CAS № 5949-29-1 BCF21 =     3.162 L/kg wet-wt, (regression-based method) 

12.4. Преносимост в почвата 

Преносимостта в почвата е способността на веществото или на съставките на дадена смес, в случай че са изпуснати в околната среда, 

да се пренасят под влияние на природните сили към подпочвените води или на разстояние от мястото на изпускане. Описва се чрез 

Koc стойностите, които са полезни при прогнозирането на мобилността на химичните замърсители в почвата. По-високите стойности 

корелират с по-малко мобилни22 химични съединения. 

 - Alcohols C12-14 Ethoxylated23 CAS № 5274-68-0 Koc = 184.9 L/kg (MCI method); 

 - Citric acid monohydrate24 с CAS № 5949-29-1 Koc =    10.0 L/kg (MCI method);  

 - Phosphoric acid25 с CAS № 7664-38-2 Koc =       1.407 L/kg (MCI method). 

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB 

„HIT Plus изплакващ препарат за съдомиялни машини“ не съдържа вещества, които се идентифицират като PBT съгласно критериите 

на Регламент (EC) № 253/2011. 

 

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците 

 

13.1. Методи за третиране на отпадъците  

Екологосъобразното управление на отпадъците26 като съвкупност от права и задължения, решения, действия и дейности, свързани с 

образуването и третирането им, както и формите на контрол върху тези дейности изисква класифициране на отпадъците.  

13.1.1. Класификация на отпадъка от сместа „HIT Plus изплакващ препарат за съдомиялни машини“ съгласно действащото Национално 

законодателство – Наредба 3 за класификация на отпадъците.  

13.1.1.1. Оценка на съответствието с критериите за опасен 

отпадък: Отпадъка от детергента „HIT Plus изплакващ препарат за съдомиялни  

 машини“ не се идентифицира като опасен отпадък, не отговаря на 

критериите, изброени в Приложение № 3, Наредба 3 за класификация на 

отпадъците. 

13.1.1.2. Код на отпадъка от сместа съгласно списъка на  

отпадъците Приложение № 1: 20 01 30 

13.1.1.3. Значение на цифровия код на отпадъка от сместа: Перилни и почистващи смеси, различни от упоменатите в 20 01 29.  

13.1.2. Методи за третиране27 на отпадъците.  

Общия подход съгласно европейското законодателство за управление на отпадъците е подчинен на йерархия на отпадъците съгласно 

Член 4 на Директива 2008/98/ЕО за отпадъците. Йерархията задава пет възможни начина за справяне с отпадъците и дава предимство 

на тези мерки в следната последователност:  
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20 Позоваване:  EPI System Summary only CAS Number: 5274-68-0, CHEM: 3,6,9,12-Tetraoxatetracosan-1-ol 

21 Позоваване:  EPI System Summary only CAS Number: 5949-29-1, CHEM: 1,2,3-PROPANETRICARBOXYLIC ACID, 2-HYDROXY-, MONOHYDRATE 

22 Класове на мобилност на веществата: Много мобилни вещества, Кос < 15 ml/g; Мобилни вещества, Кос: 15 ml/g  - 74 ml/g; Умерено мобилни вещества, 

Кос: 75 ml/g  - 499 ml/g; Леко мобилни вещества, Кос: 500 ml/g  - 4000 ml/g; Не мобилни вещества Кос > 4000 ml/g; 

23 Позоваване: Виж позоваване 19 

24 Позоваване: Виж позоваване 20 

25 EPI System Summary only CAS Number: 7664-38-2, CHEM: Phosphoric acid 

26 Съгласно Директива 2008/98/ЕО за отпадъците на Европейският парламент и на Съвета от 19.11.2008 г., обн. ОВ L312/3 като отпадък се дефинира 

„всяко вещество или предмет от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи или е длъжен да се освободи.   

27 Оползотворяване от една страна и противоположния термин обезвреждане (определен отрицателно като дейност, която не е по оползотворяване) заедно 

съставляват третиране на отпадъците.  



 а) Предотвратяване28: Спазвайки йерархията производителя приоритетно предприема мерки за  

 предотвратяване образуването на отпадъци при източника, които включват 

действия с резултат оптимизиране на опаковките и намаляване 

съдържанието на опасни вещества в състава на отпадъка (качествено 

предотвратяване на отпадъците).  

 б) Оползотворяване, разделено на три под-категории  

 - Подготовка за повторна употреба,  

 - Рециклиране:   С цел възможният отпадък от опакованият продукт „HIT Plus изплакващ 

препарат за съдомиялни машини“ да бъде сведен до минимум чрез 

рециклиране на опаковките се препоръчва разделното събиране на отпадъка 

от продукта, отпадъка от опаковките и общият поток на отпадъци.  

 - Друго оползотворяване  

 в) Обезвреждане:    Да не се допуска освобождаване от отпадъка от сместа чрез изхвърляне в  

канализационната система. Съобразно класификацията на отпадъка за 

реализиране на съответните действия с цел обезвреждане не се изискват 

специални предпазни мерки, които не са описани в раздел 6 и раздел 8. 

 

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането 

 

Опакования продукт „HIT Plus изплакващ препарат за съдомиялни машини“ не се класифицира като опасен товар, съгласно 

действащото законодателство. 

14.1 Сухопътен транспорт (ADR /RID/ GGVSE): Не се регулира. 

14.2 Морски транспорт (IMDG-Code/GGVSee): Не се регулира. 

14.3 Въздушен транспорт (ICAO-IATA/DGR): Не се регулира. 

14.4 Транспортиране в насипно състояние  

съгласно приложение II от MARPOL 73/78  Не се предвижда. 

 

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба 

 

15.1 Специфични за сместа „HIT Plus изплакващ препарат за съдомиялни машини” и нейните съставки нормативни уредби на EC 

относно безопасността, здравето и околната среда, която още не е посочена в информационния лист за безопасност. 

- Директива 96/82/ЕО (Севезо II) на Съвета относно  

контрола на опасностите от големи аварии,  

които включват опасни вещества: Phosphoric acid не е регистрирана. 

- Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) Приложение XIV –  

Списък на веществата, предмет на разрешение 

Вещества, предизвикващи сериозно безпокойство: Нито едно от веществата, съставки на сместа не е регистрирано. 

15.2 Оценка на безопасност на сместа Не се изисква. 

 

РАЗДЕЛ 16: Друга информация 

 

Настоящият лист за безопасност на е съставен съгласно изискванията на Приложение II, Регламент № 453/2010/EEC, изменящ 

приложение II на Регламент (ЕС) № 1907/2006. Извършено е класифициране на сместа „HIT Plus изплакващ препарат за съдомиялни 

машини“ съгласно критериите на Регламент CLP, член 9, точка 1, точка 2 и точка 5. 

16.1. Текст към кодовете на предупрежденията за опасност в Раздел 3, които не са пояснени в Раздел 2 

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

Н335: Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. 
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28 „Предотвратяването“ не е мярка за управление на отпадъците, защото то се отнася до вещества или предмети преди те да се превърнат в отпадъци. 

 



Н400: Силно токсичен за водните организми.  

Н410: Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

16.2. Списък на използваните съкращения и акроними, които не са пояснени в теста на информационния лист за безопасност 

CAS  Chemical Abstracts Servic 

INCI International Nomenclature of Cosmetic Ingredients 

IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry       

(w/w) Concentration determined by weight / weight (dissolved substance [g] to 100 [g] solution) 

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. 

АТЕ Acute Toxicity Assessment 

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 by sea of dangerous and noxious liquid chemicals in  

  bulk. 

ADR / RID / GGVSE The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road was done at Geneva on 30  

September 1957 under the auspices of the United Nations Economic Commission for Europe, and it entered into force on 

29 January 1968. RID is the part of the Intergovernmental Convention for International Carriage by Rail Gefahrgut-

Verordnung Straße и Eisenbahn  

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).   

16.3. Позоваване:  

A: IUCLID Dataset, date 19-Feb-2000, Substance ID: 7664-38-2 

B: SIDS INITIAL ASSESSMENT PROFILE Phosphoric acid 

C: MSDS Print Date 28.11.2013, Informations to product No. 3279, Product name: MULSIFAN ® CPA / Macrogol-4-laurylether  

D: Alcohols, C12-14(even numbered), ethoxylated; Report date1996-10-31 

E:  Occupational exposure limits, Criteria document for phosphoric acid; COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,  

Report EUR 14178 EN 

F: PAN Pesticides Database – Chemicals 

G: SAFETY DATA SHEET Version: 1, Date: 28/02/2011, Trade name: Citric acid monohydrate, Company Identication: Todnem AS  

H: Alcohols, C12-14(even numbered), ethoxylated; Report date1997-01-23 

I: Safety Data Sheet Date of print: 26.11.2012, Trade name: C 50 Lotion, supplier of the safety data sheet: orochemie GmbH + Co. KG 

J: MSDS ID: 00231325, Material Name: DAB 

K: Alcohols, C12-14(even numbered), ethoxylated; Report date: 1995-07-23 

L: Информационен лист за безопасност, Ортофосфорна киселина 98-100%, Доставчик „Агрополихим“ АД 

М: Alcohols, C12-14(even numbered), ethoxylated; Report date: 1999 

P: MSDS CHEMWATCH 4819-30, Issue Date: Wed 14-Apr-2004,   MEGUIAR'S G126 

Q: Alcohols, C12-14(even numbered), ethoxylated; Report date 1995-06-20 

R: Alcohols, C12-14(even numbered), ethoxylated; 2001 

S: Alcohols, C12-14(even numbered), ethoxylated; Report date1985-02-24 

Т: MSDS Name:2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, Verison 2.1, Company Identification: Ark Pharm, Inc 

U: OECD SIDS CITRIC ACID CAS N°:77–92–9, Switzerland 10 November 2000 

V: 3,6,9,12-Tetraoxatetracosan-1-ol (cas 5274-68-0) MSDS, Product Number: 86694 
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