
Прах за пране „КОРАЛ” 

Информационен лист за безопасност 

Съгласно Регламент (ЕС) № 453/2010   
 Влизане в сила: 16.12.2011г.;   Издание: 1;  Страници: 12 

  
РАЗДЕЛ 1: Идентификация на сместа и на дружеството. 

 
1.1.  Идентификатори на продукта 

 Търговско наименование:    „Корал” 
 Продуктова група:    Детергент 

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

 Употреби, които са от значение:  За пране на бели и цветни тъкани. 
 Употреби, които не се препоръчват: Пране на вълнени тъкани. 
 Предназначение:    За професионална употреба и за масовият потребител.  

1.3.  Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност. 
Производител:     „БН Козметикс” ООД 
Адрес:       Пловдив, ул.”Варшава” №35 
Телефон:       00359 888 992 064 
Е-mail: и  URL website:    bn_cozmetics@abv.bg; www.bncosmetics.eu 
Телефонен номер при спешни случаи 
Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" 

 Телефон за спешни случаи / факс:  00359 2 9154 409 
 E-mail:     poison_centre@mail.orbitel.bg 

 
РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите. 

 
2.1. Класифициране на веществото или сместа. 
2.1.1 Класификация съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP/GHS]:  
Продуктът се дефинира като смес. 
Идентифициране на опасността:  Опасности за здравето. 
Клас и категория опасност:   Клас: Дразнене на кожата, Категория 2 
       Клас: Дразнене на очите, Категория 2  
  
2.1.2 Класификация в съответствие с  Директива 1999/45/ЕО [DPD]:  
Продуктът се дефинира като препарат. 
Естество на опасност: Категория на опасност: Danger 
Индикации за опасност: Дразнещ 
 
2.2. Елементи на етикета 

 1

2.2.1 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 
 Пиктограма:    Графична композиция:                     или код: SGH07 

  
 Сигнална дума:    Внимание              или  код: „Wng” 
 Предупреждения за опасност съгласно приложение III:     

Н319 Причинява сериозно дразнене на очите; 
Н315 Причинява дразнене на кожата. 

 Препоръки за безопасност, изведени от приложение IV подбрани в съответствие с част 1:  
P264   Да се измият ръцете старателно след употреба 
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. 

mailto:bn_cozmetics@abv.bg
http://www.bncosmetics.eu/
mailto:poison_centre@mail.orbitel.bg
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2.2.2 Елементи на етикета в съответствие с Приложение IIA на  Регламент (ЕО) № 907/2006   
Състав:      

Таблица 1 
Група Тип Концентрация в масови % 

Анйонни ПАВ по-малко от 15 
Повърхностно-активни вещества 

Нейоногенни ПАВ по-малко от   5 
Източник на алкалност Карбонати, Бикарбонати, Силикати по-малко от 30 
Обработващ агент  Натриев сулфат до 100 
Свързващи вещества Зеолити по-малко от 15 
Секвестранти Фосфонати по-малко от   0.5 

Оптичин избелител 
Производни на бис-(триазиниламино) 
стилбен дисулфонова киселина 

по-малко от   0.5 

Ензими 
Амилиза 
Липаза 
Протеаза 

по-малко от   0.5 

Аромат D-лимонен ((+) -лимонен) по-малко от   0.2 
 

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките. 
 

3.1.  Съставки от значение за класификацията на смеси съгласно Регламент CLP:  
3.1.1 Съставки, които са класифицирани в категориите опасност и присъстват в индивидуални 

концентрации по-високи или равни на: 
Общите гранични стойности за съответните категории, вижте Таблица 2 или  
Специфичните пределни концентрации на веществата, описани в Приложение VI, Част 3 на 

Регламент CLP.  
 
3.1.2. Съставките, които не са класифицирани, но за тях са налични надеждни данни от 
изпитвания в съответствие с критериите посочени в Таблица 2.  
Таблица 2 

Клас на опасност Категория 
опасност 

Общи гранични 
стойности/ 
пределни 
концентрации 

Критерии въз основа на данни от 
изпитване; Забележка 

Опасности за здравето 
Концентрации за експозиция на 
еднократна доза 

С ≤ 300, oral mg/kg bw 

С ≤ 1000, dermal  mg/kg bw 1  ≥ 0.1% тегловен 
С ≤ 10,inhalation vapors mg/l/4h 

300 <C≤ 2000,oral mg/kg bw 

1000 <C≤ 2000, dermal mg/kg bw 2 ≥ 0.1% тегловен 
10 <C≤ 20, inhalation, vapors mg/l/4h 

3 ≥ 0.1% тегловен  

Остра токсичност 

4 ≥ 1.0% тегловен  
Корозия/ дразнене на кожата  ≥ 1.0% тегловен или <1%, където е уместно 
Сериозно увреждане на 
очите/дразнене на очите 

 
≥ 1.0% тегловен или <1%, където е уместно 

Опасност за водната среда  

Остра опасност  1 ≥ (0,1/М) % L(E)C50 ≤ 1mg/l 
  Хронична опасност 1 ≥ (0,1/М) %  
Хронична опасност 2 - 4 ≥ 1.0%  
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3.1.3 Вещества, за които са определени граници на експозиция на работното място в рамките на 

Общността, съгласно Наредба №13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция 

на химични агенти при работа (Обн. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2004г.,изм.ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006г., 

изм. ДВ бр.67 от17 Август 2007г.), които не са включени вече в 3.1.1. 

3.1.4 Вещества, които са устойчиви, биоакумулиращи и токсични или много устойчиви и силно 

биоакумулиращи според критериите, определени с Регламент (ЕС) № 253/2011. 

Оценка на значимостта на съдържащите се вещества/смеси  в продукта  за класификацията на 

сместа съгласно критериите изброени в т. 3.1. 

3.2.1 Вещества/Смеси, класифицирани в категории опасност Таблица 3. 
Таблица 3 

Класификация в съответствие с Вещество/Смес 
Химично наименование 
  

CAS # 
EC # 

Концентр. 
масови %  Регламент CLP Директиви DPD или DSD 

   Клас, код на  
категориите  
опасност 

Предупре- 
ждение 
за опасност  

Знак на  
опасност 

Рискови1 
фрази 

Alcohols, (C12-14),  

ethoxylated, monoethers  

with sulfuric acid, sodium  

salts2; 

 

68891-38-3 

500-234-8 

5% - 10% Skin Irrit. 2; 
Eye Irrit. 2 

H315 
H319 

Xi R 36/38 

Benzenesulfonic acid,  

C10-16 alkyl derivs.,  

sodium salts3 

68081-81-2 

286-356-1 

 

1% - 5% 

 

 

  Xi 
Xi 
 

R 41 
R 38 
 

 Alcohols, C12-14, ethoxylated4 

 

68439-50-9 

 

1% - 5%   Xn 
Xi 

R 22 

R 41; R 38 
Sodium silicate, “Neutral” type 

 

1344-09-8 

 

1% - 5%   Хi 
 

R 41; R 38 

 Sodium carbonate   497-19-8 1% - 5%   Xi R36 

 
3.2.2 Сместа, както е пусната на пазара не съдържа: 

 Химични агенти, включени в Наредба 13, Приложение №1 към чл.1, ал.1, т.3, за които са 

определени гранични стойности във въздуха на работната среда; 

 Химични агенти, включени в Наредба 13, Приложение №2 към чл.1, ал.1, т.4, за които са 

определени биологични гранични стойности, включително и на техните биомаркери за експозиция 

(метаболити) или на биомаркерите за ефект; 

 Опасни химични агенти, които не се допускат за производство и употреба, включени в Наредба 

13, Приложение №3 към чл.15, ал.1.  

3.2.3 Сместа не се определя като PBT и vPvB, не отговаря на критериите: 

 Устойчивост (P): Време на полуразграждане > 40 дни, Вижте Раздел 12; 

 Биоакумулиране (B): коефициентът на биоконцентрация при водни биологични видове >2000; 

Вижте Раздел 12; 

 Токсичност (T): Сместа не притежава потенциал за CMR-ефекти, специфична токсичност за 

определени органи след повтаряща се експозиция и NOEC < 0.01 mg/l, Вижте Раздел 11. 

 

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ. 
 
Мерки за първа помощ при различни пътища на експозиция са представени в  Таблица 4. 
 

                                                 
1 Текстът към R-фразите се съдържа в раздел 16. 
2 Class: Anionic surfactants, Common name: Alcohol Ethoxysulphates or Alcohol ether sulfates, Acronym (AES) 
3 Class: Anionic surfactants, Common name: Linear Alkylbenzenezene sulfonate, Acronym (LAS) 
4 Class: Nonionic surfactants, Common name: Alcohol Ethoxylates, Acronym (AE) 
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Таблица 4 
Пътища на  
експозиция 

Описание на мерките  
за първа помощ 

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

Указание за необходимостта  
от неотложни медицински  
грижи и специално лечение. 

Вдишване Изнесете пострадалия  
на чист въздух. 
 

Не се наблюдават  
симптоми и ефекти. 
 

Не е необходима  
медицинска помощ 

Поглъщане Да не се предизвиква повръща
Изплакнете  
устата и изпийте  
значително количество вода. 

Възможно неразположение,  
болки в стомаха. 
 

При неразположение  
потърсете медицински  
съвет/ помощ. 

Контакт с  
очите 

Изплакнете с течаща вода 
при отворени клепачи в 
продължение поне на 15 
минути. 
 
 

Възможно дразнене. При 
продължителна и многократна 
експозиция е възможна поява  
на дерматит, поради  
обезмазняващото действие на  
сместа. В този случай се  
препоръчва използването на  
подходящи ръкавици. 
 

Задължителна медицинска 
помощ при симптоми . 
 

Контакт с  
кожата 

Изплакнете с вода. Възможен ефект на дразнене  
със симптоми на  зачервяване и
сълзене  на очите. 

При симптоми се препоръчва  
консултация със специалист. 

 
РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки. 

 
5.1. Пожарогасителни средства. 

 Подходящи пожарогасителни средства: Сух химичен агент – натриев или калиев бикарбонат  
моно амониев фосфат; Въглероден диоксид; Пяна; 
Аерозол. Съобразете средствата за гасене на пожар с 
класа на пожара. 

Неподходящи пожарогасителни средства: При експозиция на ПАВ използването на вода може  
да предизвика образуването на пяна.  

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

горимост съгласно стандарт EN 13501-1, който 
характеризира поведението на сместа при пожар:  
А – негорим. 

5.3. Съвети към пожарникарите: Категорията на ЛПС съобразете със степента на риска, 
съгласно Директива 89/686 CEE. 

 
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: 

 Предпазни мерки:    Съхранявайте веществата и смесите, класифицирани  
като опасни в плътно затворени опаковки от подходящ 
материал. Ограничете количеството им на работното 
място до необходимият минимум за оптималното 
протичане на технологичната операция.  

 Предпазни средства:   Използвайте лични предпазни средства. Вижте Раздел 8.  
 Процедури при спешни случаи:  При необходимост да се предприемат действия за  

евакуация от опасната среда и да се потърси  
консултация с експерт.  

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни  
случаи:      При мащабни разливи или изтичания да се информира 

службата за безопасност.  
 



 5

6.2. Предпазни мерки за опазване на  
околната среда: Съхранявайте продуктът и съставките съгласно 

препоръките за безопасност на етикета или в 
съответните Информационни листи за безопасност 
(Вижте Раздел 13). Поддържайте в изправност 
машините и съоръжения за производство.   

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване. 
6.3.1. Препоръки относно начините,  
за ограничаване на разпростронението: Изграждане на защитни насипи от пръст, пясък и други 

инертни материали. Покриване на отточните 
канализации. 

6.3.2. Начини и техники за почистване на разливът 
 Техники за неутрализиране:  Предварително неутрализиране не е необходимо.  
 Техники за обезвреждане:  Събиране на основното количество материал.  
 Адсорбиращи/абсорбиращи материали: Събиране на остатъка с подходяща техника. 
 Техники за почистване:   Последващо измиване с вода. 

 
РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение. 

 
7.1. Предпазни мерки за безопасна работа. 
7.1.1 Предпазните мерки по отношение на идентифицираната употреба, посочена в Раздел 1:  

 Относно безопасността и здравето на  
човека:  Препоръчва се носенето на латексови ръкавици  при 

често повтаряща се продължителна експозиция. 
Допълнителни мерки не са наложителни. 

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

отпадъчни води да се третира като конвенционален 
замърсител, който в пречиствателните станции при 
вторичната обработка, включваща аеробни биологични 
процеси  се разгражда до въглероден диоксид, вода и 
минерални соли. Вижте Раздел 12 относно 
биоразградимостта на повърхностноактивните 
съставки. 

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости. 
 Съхранение на продукта:    Клас на съхранение: LGK 12, съгласно VCI. 

Складова категория: СК 12, съгласно действащото 
национално законодателство. 
Опакованият продукт да се съхранява при температура 
от 0С до 40С в затворени опаковки. 

 Несъвместимости:    Несъвместими вещества/смеси и материали не са  
       известни. 
 
РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства 

 
8.1. Параметри на контрол.  
Граничните стойности на професионална  
експозиция на химични агенти:  Вижте Раздел 3. 
8.2. Контрол на експозицията. 
8.2.1 Подходящ инженерен контрол При необходимост да се ползва локална смукателна 

вентилация на работните места, включващи 
веществата/смеси класифицирани в категория на 
опасност и парфюмната композиция. 
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8.2.2. Индивидуални мерки за защита като лични предпазни средства 
 Защита на дихателните пътища:   Не се изисква. 
 Защита на ръцете:    При продължителна експозиция носете защитни  

       ръкавици одобрени в съответствие с EN 374-2004.  
Материал: Естествен латекс;  
Индекс на защита: клас 4;  
Време на пробив > 120 min. 

 Защита на очите:     При многократна продължителна експозиция се  
препоръчват предпазни очила, одобрени в 
съответствие с EN 166. 

 Защита на тялото:     Не се изисква. 
 
РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства 

 
9.1. Информация относно основните физични и химични свойства: 

 Таблица 5 
Физични и химични 
свойства 

Стойности Физични и химични 
свойства 

Стойности 

1.) Външен вид Прах, Гранули  
11.) Скорост на 
изпаряване 

Няма информация на 
разположение 

2.) Мирис Характерен за 
аромата 

12.) Налягане на парите 

3.) Цвят Бял 13.) Плътност на парите 
Неприложимо 

4.) рН (1g/l при 20С) 10 - 12 
14.) Относителна 
плътност 

Неприложимо 

5.) Точка на топене/ точка 
на замръзване 

Няма информация на 
разположение 

15.) Плътност  
(g/cm³ , 20С) 

Неприложимо 

6.) Точка на кипене/ 
интервал на кипене 

Няма информация на 
разположение 

16.) Разтворимост във 
вода (g/100g при 20С) 

Неограничена 

7.) Точка на 
възпламеняване 

Неприложимо 
17.) Коефициент:  
n-октанол / вода 

Няма информация на 
разположение 

8.) Запалимост (твърдо 
вещество, газ) 

Няма информация на 
разположение 

18.) Вискозитет Неприложимо 

9.) Температура на 
самозапалване 

Няма информация на 
разположение 

19.) Експлозивни 
свойства 
 

Неприложимо 

10.)Температура на 
разпадане 

Няма информация на 
разположение 

20.) Оксидиращи 
свойства 
 

Неприложимо  

 
РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност 

10.1. Реактивност: Промени в състоянието на сместа в резултат на 
въздействие на физични фактори и/или  при химични 
взаимодействия, водещи до опасни странични ефекти 
не са известни. 

10.2. Химична стабилност:     Термодинамично стабилна. 
10.3. Възможност за опасни реакции: Вижте 10.1. 
10.4. Условия, които трябва да се избягват: 0С < T(съхранение) < 40С 
10.5. Несъвместими материали:   Не са известни. 
10.6. Опасни продукти на разпадане: Не са известни. 
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РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация 
 
Сместа не е изпитвана като цяло по отношение на оказваните от нея ефекти върху здравето. 
Не са известни взаимодействия между съставките. Информация относно токсикологичните 
ефекти на съставките е представена в Таблица 6 (част I и част II) 
Таблица 6, част I 
Токсикологични 
ефекти 

Вещество 
CAS № 

Данни за 
идентифицирането  

Резултат/Заключение Позоваване 

68891-38 -3 
 

Изпитване  Плъх LD50 = 4100 mg/kg A 

Остра  
Орална  
Токсичност 

68081-81-2 
AE 
68439-50-9 
497-19-8 
1344-09-8 

Изпитване  
EC method B1 
Изпитване 
Изпитване 
Изпитване 

Плъх 
Плъх 
Плъх 
Плъх 
Плъх 
 

LD50 =   438 mg/kg 
LD50 600-1000 mg/kg 
LD50 1400-1600 mg/kg 
LD50 = 4090 mg/kg 
LD50 > 2000 mg/kg 

B 
F 
C 
D 
J 

LAS OECD method 
402 

Заек LD50 = 2000 mg/kg G 

AES OECD method 
402; C 90% 

 LD50 > 2000 mg/kg bw A 
Остра  
Дермална 
Токсичност 

AE Изпитвания Заек LD50 > 2000 mg/kg bw F 

Остра 
инхалаторна  
токсичност 

497-19-8 

 
Изпитвания 

 

Мишка 

Плъх 

LC50 = 1200 mg/m3/2h 
LC50 = 2300 mg/m3/2h D 

LAS ОECD SIDS Заек 0.5% - 2.5% без дразнещо действие; 
5.0% умерено обратимо дразнещо 
действие 

E  

OECD method 
404; С 70% 

Заек Потенциал: обратимо, умерено  
до силно дразнещо действие 

AES 
Изпитвания Заек 10% - 30% леко до умерено 

дразнещо действие 

A 

AE Изпитвания  Заек Степен на дразнещо действие: 
0.1% - 0.5% без проява; 
1.0% леко дразнещо действие; 
AE 1-3EO па-висока степен от 
AE     4EO  

F 

Корозия/ 
Дразнене на 
кожата 

497-19-8 
 

Draize test 
 

Заек 500 mg/24h, леко дразнене D 

LAS LVET Заек 35% умерено временно  
и обратимо дразнещо действие 

E 
 

Draize test 
OECD method 
405; C 28% 

Заек Потенциал: от умерено до силно  
дразнещо действие с устойчиви 
ефекти 
 

AES 

Изпитване  Заек <1% без потенциал за  
дразнещо действие; 
1% - 10% умерено дразнене  

D 

AE OECD или 
EC method B1 
 

Заек Степен на дразнещо действие в 
зависимост от С: 
0.1% не се проявява; 
1% - 10% от леко до умерено; 
> 10% от умерено до силно.  

F 

Сериозно 
увреждане  
на очите/ 
Дразнене на 
очите 

497-19-8 
 

Draize test Заек 100 mg/24H, умерено обратимо 
дразнене 

D 

LAS Patch Test  Човек 0.10% (w/v) не се доказва кожна 
сенсибилизация 

G 

AES OECD method 
405; C 28% 

Морско 
свинче 

не се доказва кожна 
сенсибилизация  

A 
Респираторна 
или кожна 
сенсибилизация 

AE Magnusson 
Kligman  

Морско 
свинче 

без проявява на симптоми на 
кожна сенсибилизация 

F 
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Таблица 6, част II 

Токсикологични 
ефекти 

Вещество 

CAS № 
Данни за 
идентифицирането 

Резултат/Заключение Позоваване 

in vitro Salmonella не се доказва повишена клетъчна  

LAS 

 
in vivo 

 
 
Мишка 

трансформация 
перорални  дози: 800 mg/kg bw/d 
диетични дози: 1170 mg/kg bw/d 
без разлики в хромозомните 
аберации 

E 

AES Ames test; 
OECD method 

471 

Salmonella Мутагенна активност не е 
наблюдавана със и без метаболитно 
активиране 

A 

Мутагенност на 
зародишни 
клетки 

AE Ames test Salmonella 
Escherichia 
coli 

Оценка на потенциала за 
предизвикване на мутации: не са 
наблюдавани при условията на 
изпитване. 

F 

LAS Изпитване Плъх доза 250 mg/kg bw/d  период 2г 
не се доказват хистопатологични  
ефекти 

E  
 

AES Изпитвания Мишка Не се доказва. A 

AE Изпитвания  Плъх Не се доказва. F 

Канцерогенност 

497-19-8 
 

Изпитвания  Плъх Не се доказва D 

LAS Изпитване Плъх NOAELs от 70 до 350 mg/kg bw/d   
в продължение на 4 поколения 

E 
 

AES OECD method 

416 

Плъх F0: NOAEL > 300 mg/kg bw/d   
F1: NOAEL от 86 до 149 mg/kg  
 

A 
Токсичност за 
репродукцията AE Изпитвания Плъх Приложение: orally or dermally 

NOAEL > 250 mg/kg bw/d 
Субхронична токсичност:  
NOAEL  50 mg/kg bw/d 

F 

LAS Изпитване Плъх Приложение: dermally 
Доза/период: 280 mg/kg bw/15 d 
локално дразнещо действие  
LOAEL 268 mg/kg bw/ d 
NOAEL < 268 mg/kg bw/ d 

G 

AES Изпитване 

Petersen,1988 

Заек Субхронична перкутна токсичност не 
се доказва  при С < 27% 

A 

Специфична 
токсичност за 
определени 
органи – 
повтаряща се 
експозиция AE OECD method 

411 

Заек Субхронична и хронична токсичност 
Проявени Ефекти: Забавено 
наддаване на теглото и увеличаване 
относителното тегло на органите. 

F 

Забележка: Текстът към буквените символи в колона „Позоваване” се съдържа в Раздел 16. 

 

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация 
 
12.1. Токсичност 
Данни от изпитвания съответно на видовете риби, ракообразни и водорасли относно потенциалът 
за токсичност във водна среда на класовете химични съединения, към които принадлежат 
веществата, описани в Раздел 3 са представени в Таблица 7. 
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Таблица 7 
Вещество,  
CAS № 

Таксономична група; вид Ефективна мярка  
на потенциална  
токсичност  

Време [h] 
на излагане 
 

Стойност  
[mg/l] 

Позававане 

68081-81-2 Oncorhynchus mykiss LC50  96         3 - 6 H 
68891-38-3 Oncorhynchus mykiss LC50 96       14.8 I 
68439-50-9 Danio rerio LC50 96          1 - 10 K 
  1344-09-8 fish LC50     3185 J 
68081-81-2 Daphnia magna  EC50  48          3 - 12 H 
68891-38-3 Daphnia magna EC50 48        18 I 
  1344-09-8 Daphnia magna EC50     4875 J 
68081-81-2 Desmodesmus subspicatus  EC50 72        29 - 170  H 
68891-38-3 Senedesmus subspicatus EC50 72          7.2 I 
  1344-09-8 bacteria EC50  >1000 J 

 
12.2. Устойчивост и разградимост 
Всички повърхностноактивните  вещества, съдържащи се в продукта отговарят на критериите за 
биоразградимост, съгласно Регламент ( EC ) 648/2004  за детергенти.  
Данните от изпитванията на биоразградимостта на веществата/смесите, описани в Раздел 3 са 
представени в Таблица 8. 
Таблица 8 

Вещество, CAS № 
Смес 

Метод Резултат Позоваване 

68891-38-3 OECD TG 301A > 70%, 28d L 

68081-81-2 
Annex V, C.4.A  
Directive 67/548/EEC 

     93%, 28d H 

68439-50-9 
OECD 302B 
OECD 301B 

> 80% 
> 70%,  28d 

K 
 
12.3. Биоакумулираща способност 

 log Kow  
За органични вещества потенциалът на биоакумулация обикновено се определя посредством 
коефициента на разпределение между октанол и вода, обикновено описван като „log Kow“. 
Данни за log Kow на класовете: анионни и нейоногенни повърхностноактивни вещества са 
обобщени в Таблица 9. 
Таблица 9 

Class, homologue Log Kow Позоваване 
C12LAS 1.96 
C13LAS 2.54 
C12SO4 1.60 
C12EO7 2.47 

Fate, behavior and effects of surfactants and their degradation  

products in the environment ;Guang-Guo Ying  

CSIRO Land and Water, Adelaide Laboratory, PMB 2,  

Glen Osmond, SA 5064, Australia Received 20 January 2005 

 
Фактор на биоконцентрация. 

Факторът на биоконцентрация, BCF <100 стойност, обобщена за групите анионни  и нейонни ПАВ, 
определена въз основа на изпитвания. Вижте Таблица 10.  
 
Таблица 10 
Вещества CAS № или  
Класове химични съединения 

Метод Вид Фактор на  
биоконцентрация 

Позоваване 

Sodium Lauryl Ether Sulfate, 
CAS 9004-82-4, AES/SLES  

EPI QSAR 
programme 

риби  70.79 N 

CAS 68081-81-2, LAS OECD 305E Pimephales promelas   87.00 M 
C12EO8   12.70 

C14EO8   56.70 – 135.2 

C16EO8 
AE labeled carbon Pimephales promelas 

387.5 
F 
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Потвърждение на тезата за нисък потенциал на биоакумулиране на биоразградимите 
вещества/смеси, притежаващи повърхностна активност. 

 Преносимост в почвата:   Не са на разположение надеждни данни относно Koc  
стойностите5 за класовете анионни и нейоногенни ПАВ. 
 

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците 
 

 Отпадъците от продукта въз основа на присъщите свойства след съпоставка свойства, описани 
в Приложение III на Директива 2008/98/ЕО се определят като опасен отпадък под код H4, с индекс 
07 06 01 съгласно Решение на комисията 2000/532/ЕО. 

 Подходящи методи за третиране на отпадъците: Таблица 11 

Таблица 11 
Дейности за  
предотвратяване 
образуването на 
отпадъци: 

1.)  Прилагане ефективна технология за производство;        
2.)  Връщане на суровините и енергията в производственият процес; 
3.)  Оптимизиране на опаковките;  
4.)  Правилно съхранение на продукта. 

Дейности за 
оползотворяване на 
отпадъците: 

1.)   Разделно събиране на отпадъците, отделяне на продукта и опаковките от 
общият поток отпадъци; 

2.)  Оползотворяването на отпадъците чрез рециклиране, повторно използване 
и/или извличане на вторични суровини и енергия. 

 
Дейности по подготовка 
за повторна употреба: 

Почистване на оборотните опаковки от суровините и материалите и връщане на 
доставчика. 

Дейности по безопасно 
обезвреждане на 
отпадъците: 

1.)  Да не се прилага обезвреждане на отпадъци от изходните суровини и продукта 
посредством изхвърляне в канализационната система; 

2.)  Окончателно обезвреждане чрез депониране или изгаряне на тези отпадъци, 
които е невъзможно да бъдат предотвратени и/или оползотворени. 

 
РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането 

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 нормативна уредба / законодателство относно безопасността, 
здравето и околната среда. 
Регламент (ЕО) № 1907/2006:  

 Приложение XIV („Списъкът с разрешените вещества“): Нито едно от веществата не е  
регистрирано. 

 Приложение XV за идентифициране на вещества, предизвикващи сериозно безпокойство: 
Нито едно от вещества не е регистрирано.  

 Приложение XVII - Ограничения за производството, пускането на пазара и употребата на 
някои опасни вещества, смеси и изделия: Неприложимо. 

 Комисията за оценка на вещества, вредни за водите (Kommission Zur Bewertung  
wassergefährdender Stoffe - KBwS), Клас на замърсяване на водите (Wassergefährdungsklasse – WGK):  
WGK 1 

                                                 
5 Кос стойностите са полезни при прогнозирането на мобилността на органичните замърсители в почвата.  

По-високите стойности корелират с по-малко мобилни органични съединения. 
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Регламент (EO) № 648/2008 на европейският парламент и на съвета относно детергентите: 
 Ограничения или забрани, които се прилагат спрямо използването на повърхностноактивните 

вещества, които не отговарят на критериите за Първично биоразграждане и Крайно 
биоразграждане в аеробни условия, измерено с тестовите методи, визирани съответно в 
Приложения II и III: Неприложими  

 Ограничения за пускането на пазара на детергенти, които съдържат повърхностноактивни 
вещества по причини, свързани с тяхната биоразградимост: Неприложими 
 

РАЗДЕЛ 16: Друга информация 
  
16.1. Изисквания относно съставянето на информационният лист за безопасност: 

 Настоящият лист за безопасност на продукта е съставен съгласно изискванията на Регламент  
№ 453/2010/EEC, изменящ приложение II на Регламент (ЕС) № 1907/2006. 

 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. 
 
16.2. Списък на използваните в информационния лист за безопасност съкращения и акроними 
Таблица 12 

Акроними и  
съкращения 

Значение 

GHS The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 

CLP European Regulation (EC) No 1272/2008 on Classification, Labelling and Packaging of  

Substances and Mixtures 

 DPD 
DSD 

Directive 67/548/EEC (Dangerous Substances Directive, DSD) and Directive  

1999/45/EC (Dangerous Preparations Directive, DPD) 

ПАВ Повърхностноактивни вещества 

CI Colour Index International is a reference database jointly maintained by the  

Society of Dyers and Colourists and the American Association of Textile Chemists and Colorists. 

L(E)C50 means LC50 or EC50 

LD50 means the amount of a chemical, given all at once, which causes the death of 50% 

(one half) of a group of test animals. 

EC50 means the effective concentration of a substance that causes 50% of the maximum response. 

PBT 
vPvB 

Substances which are: Persistent (P); Bioaccumulative (B) and Toxic (T) or very Persistent (vP) and 

very Bioaccumulative (vB) 

CRM –  
ефекти 

Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction (CMR), meeting the criteria for classification in  

category 1 or 2 in accordance with Directive 67/548/EEC. This directive was recently replaced by  

the new EU regulation (EC) No 1272/2008 

NOEC no Observed Effect Concentration 

VCI Verband der Chemischen Industrie 

OECD The Organization for Economic Cooperation and Development 

NOAEL no observable adverse effect level 

LOAEL lowest-observed-adverse-effect-level 

ADR / RID /  
GGVSE 

The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road  

(ADR) was done at Geneva on 30 September 1957 under the auspices of the United Nations  

Economic Commission for Europe, and it entered into force on 29 January 1968. 

RID is the part of the Intergovernmental Convention for International Carriage by Rail 

Gefahrgut-Verordnung Straße и Eisenbahn (Германия, опасни товари наредба за  

пътни и железопътни) 

IMDG The International Maritime Dangerous Goods  

ICAO-IATA/DGR International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association 

MARPOL  means the "International Convention for the Prevention of Pollution from Ships". 

http://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_Dyers_and_Colourists
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Association_of_Textile_Chemists_and_Colorists
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16.3. Основни позовавания и източници на данни в литературата. 
Таблица 13 
Буквен 
символ 

Литературен източник на данни 

А 
MSDS Revision 11.11.2011; Product trade name: Hansanol NS 252;  
Manufacturer/Supplier:  Hansa Group AG and HERA Risk Assessment of Alcohol Ethoxysulphates, 
AES, January 2003 

B MSDS Product Name: Dodecylbenzene sodium sulfonate; Sciencelab.com, Inc. 
 C MSDS #: RQ1003467, Issue Date: April, 2010 

D MSDS Soda Ash 

E 
SIDS INITIAL ASSESSMENT REPORT For 20th SIAM Paris, France, April, 2005 
Linear Alkylbenzene Sulfonate (LAS) 

F 
HERA Human & Environmental Risk Assessment on ingredients of European household cleaning 
products Alcohol Ethoxylates, Version 2.0, September 2009 

G 
HERA Human & Environmental Risk Assessment on ingredients of European household cleaning 
products LAS Linear Alkylbenzene Sulphonate, June 2009, Version 4.0 

H 
MSDS Revision 1.1,  Revision Date 2010-07-13; Product trade name: Diacel SF 100;  
Chevron Phillips Chemical Company LP 

 I 
 

MSDS Version 1, Revision Date 11.06.2003; Product trade name: BIOPOWER;  
Manufacturer/Supplier:  Bayer CropScience Limited 

J MSDS Sodium silicate, “Neutral” type; Manufacturer/Supplier:  SILMACO N.V.. 

K 
MSDS  Version: 1-5/USA, Date of printing 04.28.2009; Substance key: SXR073361;  
Manufacturer/Supplier:  Clariant Corporation 

L 
MSDS Version 8, Revision Date 17.07.2006; Product trade name: Marlinat;  
Manufacturer/Supplier:  SASOL Germany GmbH 

M 
CEPSA Quimica, S.A., a Spanish supported by CLER, the Council for LAB/LAS Environmental 
Research, an organization of scientists and technical specialists representing manufacturers of linear 
alkylbenzene (LAB) and linear alkylbenzene sulfonate (LAS). 

 
16.4. Оценка на информацията за опасностите от веществата с цел класифициране на 
сместа съгласно Регламент CLP. 
Метод за оценка на информацията за целите на класификацията на сместа съгласно т.1, чл.9 от 
Регламент (ЕО) № 1272/2008. 
 
16.5. Списък на съответните рискови фрази:  
Таблица 14 

Рискови фрази, включени в Раздел 3 
R38 Дразни кожата. 

R41 Риск от тежко увреждане на очите. 

R22 Вреден при поглъщане. 

R36/38 Дразни очите и кожата. 

 
 
 
 
 
 
КРАЙ 


