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

 

1.1. Идентификатори на продукта 

 Търговскo наименованиe:    „BN “ –  Professional Universal Paste 

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

 Идентифицирани употреби:   Почистване на кухни и кухненско оборудване; санитарни  

помещения и груби настилки.  

 Употреби, които не се препоръчват:   Да се използват за почистване на стъклени повърхности. 

1.2. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 

 Производител:      „БН Козметикс“ ООД 

 Адрес:      България; Пловдив; ул. „Варшава“ №35 

 Телефон:     ++359 888 992 064 

 E-mail:      bn_cozmetics@abv.bg 

 Адрес към уеб сайт, където е публикуван  

Информационният фиш за съставките:  www.bncozmetics.eu 

1.4. Телефонен номер при спешни случаи:  ++359 2 9154 409, Многопрофилна болница за активно лечение и 

спешна медицина "Н.И.Пирогов" 

 E-mail:      poison_centre@mail.orbitel.bg 

 

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите 

  

2.1. Класифициране на смесите/препаратите в съответствие с критериите на Регламент (ЕО) 1272/2008[CLP] и  

Директива 1999/45/ЕО[DPD] 

2.2.1. Определение: 

 В съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008: „ “ Universal paste се определя като смес съгласно   BN professional

 чл.2, т.8 ; 

 В съответствие с Директива 1999/45/ЕО: Универсалният детергент съгласно чл.2, т.1б се дефинира  

 като препарат.  

2.2.2. Класифициране:     Таблица 1 

Таблица 1 

Класифициране Съгласно Регламент CLP Съгласно Директива DPD 

Оценка на информацията за опасностите за здравето Оценка на рисковете за здравето 

Клас опасност Корозия/дразнене на кожата; 

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите. 

- 

- 

Категория опасност Категория 2 - Дразнене на кожата1; 

Категория 2 -  Дразнене на очите. 

Дразнещ2 

              

2.2. Елементи на етикета 

2.2.1. Задължителни елементи на етикета на  съгласно  

изискванията на Регламент (ЕО) 1272/2008: Таблица 2 
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1 Дразнене на кожата означава причиняване на обратимо увреждане на кожата след прилагане на изпитваното вещество в течение на повече от 4 часа. 

2 Некорозивни препарати, които при бърз, продължителен или повтарящ се контакт с кожата или лигавиците могат да предизвикат възпаление.  
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Таблица 2 

Пиктограма за опасност 

съгласно чл. 19 

 

Сигнална дума съгласно чл. 20  Внимание 

Предупреждения за опасност 

съгласно чл. 21 

Н315: Причинява дразнене на кожата; 

Н319: Причинява сериозно дразнене на очите. 

Препоръки за безопасност 

съгласно чл. 22 

Р102: Да се съхранява извън обсега на деца. 

Р280:  Използвайте предпазни ръкавици. 

Р302 + Р352: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. 

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

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

това е възможно. Продължавайте да промивате. 

Р337 + Р313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински 

съвет/помощ. 

 

2.2.2. Задължителни елементи на етикета  съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 907/2006 

 Състав: 

- Анионни повърхностноактивни вещества по-малко от  5%;  

- Избелващи вещества на хлорна основа; 

- Консервант: Sodium benzoate 

- Аромати, които могат да предизвикат алергия се съдържат в концентрация по-ниска от пределната стойност 0,01 масови %.  

 Адрес на интернет страницата, на който е възможно  

получаването на списъка със  съставките  

предвиден в раздел Г от приложение VII: www.bncozmetics.eu 
 

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките 

3.1. Съставки от значение за класификацията на сместа „BN Professional”  Universal paste 

В таблица 3 са описани веществата, които присъстват в индивидуални концентрации равни или по високи от  

1 % (тегловен) и представляват опасност за здравето или околната среда по смисъла на Директива 67/548/ЕИО [DSD] или по 

смисъла на Регламент (ЕО) № 1272/2008. 

Таблица 3 

Съставки: веществата/смесите а) RRN № 

b) Index № 

с) CAS № 

Интервал на 

С w/w [%] 

 

Класификация 

a)   Химично наименование  

b)  Наименование по IUPAC 

Регламент  

(ЕО) 1272/2008  

Директива 

67/548/ЕИО  

а) Sodium lauryl ether sulfate   

b) Sodium 2-(2dodecyloxyethoxy)ethyl 

sulphate 

 

a) 05-2115592609-30-X 

c) 68585-34-2 

c) 7664-38-2 

≤ 2,0% Eye Dam. 1; H318 

Skin Irrit. 2; H315 

Xi: R41 

Xi: R36 

a) а) Sodium hypochlorite  

b) b) Hypochlorous Acid, Sodium Salt 

b) 017-011-00-1 

c) 7681-52-9 

≤ 1,0% Skin Corr. 1B; H314 

Aquatic Acute 1; H400 

C; R34 

N; R50 

Текстът към кодовете на предупрежденията за опасност и фразите на риска се съдържа в Раздел 16. 

3.2.  Вещества, за които са определени гранични  

стойности за експозиция на работното място,  

и които не са описани в таблица 3: Не се съдържат. 

3.3 Вещества, които са устойчиви, биоакумулиращи  

и токсични:  Не се съдържат. 

 

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ 

 

4.1. Описание на мерките за първа помощ. 

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

 Вдишване: Да се осигури достъп на чист въздух. 

 Поглъщане: Да не се предизвиква повръщане. Да се изплакне устата с  

 вода.  
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 Контакт с кожата: Да се изплакне с вода.  

 Контакт с очите: Да се изплакнат очите при отворени клепачи с течаща  

 студена вода в продължение поне на 15 мин.  

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

 Вдишване: Не са констатирани  конкретни симптоми или ефекти, в  

 следствие експозиция на сместа. 

 Поглъщане: Локализацията и размерът на пораженията определят  

 тежестта на увредата. Най-често уврежданията засягат  

 областта на естествените стеснения на хранопровода, пилора  

 и антрума на стомаха. Основните клинични прояви са хиперемия и 

оток на епитела.  

 Контакт с кожата: Възможно зачервяване и оток на епидермиса .  

 Контакт с очите: Парене, хиперемия на конюнктивата.  

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

 Вдишване: Неотложни медицински грижи не са необходими.  

 Поглъщане: Незабавна консултация, задължителни  медицински грижи. 

 Контакт с кожата:  При симптоми да се потърси медицински съвет/помощ. 

 Контакт с очите: При симптоми медицинската помощ е наложителна. 

      

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки 

 

5.1. Пожарогасителни средства 

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

 от класа на пожара. Детергентът „ ” Universal paste не BN professional

се определя като леснозапалима или горима3  смес. 

Пожарогасителните средства да се съобразят с горящите наоколо 

вещества, смеси и материали. 

5.1.2. Неподходящи пожарогасителни средства: Не са известни. 

 5.2. Особени опасности, които произтичат от  

смесите:       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 

 

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

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

 Ответни мерки при : Носете подходящи ЛПС, описани в Раздел 8. малък разлив

 Ответни мерки при голям разлив: Носете предпазни очила и защитни ръкавици. Вижте Раздел 8. 

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи:  Специфични предпазни средства, които не са описани в Раздел 8 не 

са необходими.  

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда. 

6.2.1. Превантивни мерки 

 Правилно съхранение:    Детергентът да се съхраняват в затворени опаковки при  

условия съгласно указанията (Раздел 7).  

 Контрол на технологичните процеси:  Да се поддържа в изправност технологичното оборудване.  

Да се спазва трудовата дисциплина. 

Да не се изхвърля детергента в отточната канализация. 
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3 Леснозапалими смеси (с пламна температура до 61°С); Горими смеси (с пламна температура над 61°С). Дефиниции съгласно „Ръководство за складиране на 

химични вещества и препарати“, разработено от Министерството на околната среда и водите – България и Федералното министерство на околната среда, защита 

на природата и ядрената безопасност  - Германия.  

 

 



6.2.2. При случай на аварийни разливи на сместа  

 При изливане на значителни количества от  

сместа в канализационната мрежа:  Да се информира съответната Регионална пречиствателна станция. 

 Замърсяване на повърхностни и подпочвени  

води:  Да се информира Регионалната инспекция по околната среда  

и водите.       

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване. 

6.3.1. Малък разлив: а) Да се отстрани причината (източника) за изпускане. 

б) Да се измие с вода. 

6.3.2. Голям разлив     а) Да се отстрани причината (източника) за изпускане. 

б) Да се покрият канализационните шахти. 

в) Остатъкът от сместа да се събере, който последващо да се депонира 

временно и да се предаде на лица притежаващи разрешение по реда 

на чл.37 от Закона за управление на отпадъците. 

г) Да се измие с вода. 

6.3.3. Позоваване на други раздели:  При извършване на описаните дейности за ограничаване и 

почистване на замърсявания от сместа да се носят ЛПС, посочени в 

Раздел 8. 

          

 РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение 

 

7. 1. Предпазни мерки за безопасна работа 

7.1.1 Лични предпазни мерки:    Да се спазват указанията за употреба, посочени на етикетите. 

 Да се използват ЛПС съгласно Раздел 8.  

7.1.2  Мерки за опазване на околната среда:  След  употреба отпадъкът от детергента, постъпил в  

отпадъчните 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. Степента на биоразградимост на 

ПАВ, съдържащи се детергента е описана в Раздел 12.       

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости  

7.2.1. Условия на съхраняване:  Продуктът да се съхраняват в затворени опаковки при температура от 

0С до 50С, без достъп на пряка слънчева светлина. 

7.2.2. Складова категория:  СК 12, Национална класификация съгласно действащото 

законодателство.  

7.2.3. Несъвместимости:  Не са идентифицирани. 

7.3 Специфични крайни употреби.   Не се предвиждат. 

 

 РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства 

 

8.1 Параметри на контрол 

8.1.1 Гранични стойности на професионална  

експозиция, съгласно Наредба4 13 : Таблица 4  

Таблица 4 

Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда 

Химичен агент CAS № Гранични стойности [mg/m3] Забележка 

8 часа 15 минути 

Свободен хлор 7782-50-5 3,0 -  
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4 Наредба 13 от 30 декември 2003г. 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 от 17 Август 2007г., изм. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2012г. 



8.1.2. Препоръчителни процедури за наблюдение  

на сместа:      Не се изискват. 

8.2. Контрол на експозицията  

8.2.1. Подходящ инженерен контрол при 

- експозиция на Sodium hypochlorite    Да се осигури ефективна смукателна вентилация 

8.2.2. Индивидуални мерки за защита като лични предпазни средства  

8.2.2.1. ЛПС при експозиция, свързана с идентифицираната употреба (Раздел 1): Таблица 5. 

Таблица 5 

Пътища на експозиция  Спецификация на ЛПС Позоваване 

Защита на ръце Защитни ръкавици – Материал: Латекс 

Дебелина на материала: ≈ 0.75 mm 

EN 374 : 2004 

 

8.2.2.2. ЛПС при аварийни ситуации:     Таблица 6       

Таблица 6 

Пътища на експозиция  Спецификация на ЛПС Позоваване 

Защита на очи/лице Защитни очила Не се изискват. 

Защита на ръце Защитни ръкавици;  Материал: Неопрен, Нитрил каучук 

Дебелина на материала: ≈ 0.4 mm; Време на пробив > 240 min 

EN 374 : 2004 

Защита на дихателните пътища Защитен аспиратор  Не се изисква. 

Защита на тялото Защитен костюм Не се изисква. 

  

 РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства 

 

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства на смесите  

Външен вид:    Пастобразна  

Mирис:         Характерен за съставките за ароматните вещества 

pH :       7,0 – 8,0      

Точка на топене/точка на замръзване:      Няма на разположение 

Точка на кипене/интервал на кипене:      Неприложимо 

Точка на запалване:        Неприложимо 

Скорост на изпаряване:       Няма на разположение 

Запалимост (твърдо вещество, газ):      Неприложимо 

Налягане на парите:   Няма на разположение 

Плътност на парите:       Няма на разположение 

Относителна плътност:       Няма на разположение 

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

Разтворимост във вода ( g/l, 20°С ):      Ограничена разтворимост 

Коефициент на разпределение: n-октанол/вода:     Неприложимо 

Температура на самозапалване:      Неприложимо 

Температура на разпадане:       Няма на разположение 

Вискозитет:         Неприложимо 

Оксидиращи свойства:    Неприложимо 

9.2. Друга информация Не е налична  

       

 РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност 

 

10.1. Реактивност 

10.1.1. Промени в състоянието на сместа в резултат  
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на въздействие на външни физични фактори,  

водещи до опасни странични ефекти:  Не се очакват. 

10.1.2. Промени в състоянието на сместа,  резултат  

от химични взаимодействия между съставките или  

взаимодействие с външни реагенти, които водят до  

опасни странични ефекти:  Не се очакват. 

10.2. Химична стабилност:     Термодинамично стабилна система при указаните условия на  

       съхраняване. 

10.3. Възможност за опасни реакции:    Не е идентифицирана. 

10.4. Условия, които трябва да се избягват:   0С >T(съхранение) > 50С 

10.5. Несъвместими материали:     Не са известни. 

10.6. Опасни продукти на разпадане:   Не са известни. 

              

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация 

 

11.1. Остра токсичност:  

Не са налични данни от изпитване на потенциала на възможни токсикологични ефекти на сместа с търговско наименование 

„BN Professional” – Universal paste.  Сместа не съдържа съставки, които са класифицирани в съответните категории орална, 

дермална или инхалационна токсичност. 

 

11.2. Корозия/Дразнене на кожата:  

Сместа не е изпитвана с цел установяване и проучване потенциал на корозия/дразнене на кожата. В таблица 7 са обобщени 

налични надеждни данни от изпитвания на съответните съставки,  които са с доказан потенциал за ефекти върху кожата. 

Таблица 7 

Вещество/(Клас)  Метод/Изпитване Вид  Резултат Позоваване 

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

Потенциал: Леко дразнене 

A 

Alcohol Ethoxysulphates 5        OECD 404 

1% - 30% 

Заек Потенциал: леко до умерено дразнене C 

 

11.3. Сериозно увреждане/дразнене на очите: 

Детергентът „ “ – Universal paste не е изпитван  по отношение потенциал за обратими/необратими ефекти върху BN Professional

очите. В Таблица 8 са обобщени налични надеждни данни от изпитвания на съответните съставки с потенциал за сериозно 

увреждане/дразнене на очите.  

Таблица 8 

Вещество/(Клас)  Метод/Изпитване Вид  Резултат Позоваване 

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

Потенциал: Леко дразнене 

A 

Alcohol Ethoxysulphates        MEI 5% Заек EII: 22.1 

Потенциал: умерено дразнене 

C 

 

11.4. Кожна сенсибилизация:  

„ “ – Universal paste не е изпитванa с цел установяване и изследване потенциал за иницииране на алергичен  BN Professional

контактен дерматит. Налични са достатъчно убедителни данни от изпитвания за кумулативно дразнене и сенсибилизация на 

кожата, които обхващат значителен брой хомолози от химичния клас към който принадлежи Sodium lauryl ether sulfate  и  

Sodium hypochlorite – таблица 9. стр. 7 

 

11.5. Специфична токсичност за определени органи при еднократна експозиция на сместа: 

Не са налични данни за потенциални ефекти на токсикологично значими изменения на функцията/морфологията на тъкани и органи, 

изменения в биохимичният състав/ хематологията на организма при експозиция на сместа.   Стр. 6 от 10 

                                                        
5 Веществото с химично наименование Alcohols, C10-16, ethoxylated, sulfates, sodium salts  (CAS №  68585-34-2), описано  в таблица 1 съставка на сместа 

принадлежи  към  Class: Anionic surfactants, Common name: Alcohol Ethoxysulphates or Alcohol ether sulfates, Acronym (AES). 



Таблица 9 

Вещество/(Клас)  Метод/Изпитване Вид  Резултат Позоваване 

Sodium hypochlorite Patch - Test Човек 2 случая на положителна реакция при 

конценцентрация 1% 

Е 

Alcohol Ethoxysulphates        OECD 406 

 

Морско свинче Наблюдаваните реакции/ симптоми не са 

показателни за кожна свръхчувствителност. 

C 

 

11.6. Специфична токсичност за определени органи при повтаряща се експозиция на сместа: 

Няма  информация на разположение, която  доказва тенденция за постоянни и кумулативни токсични ефекти върху целеви 

органи или биологичната система на човека при повтаряща се експозиция на сместа. 

11.7. Канцерогенност:  

Сместа не е изпитвана по отношение  потенциал за канцерогенност.  Сместа  не съдържа вещества, класифицирани в категориите 

опасност за канцерогенност (1А и 1В или категория 2) . 

 

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация 

 

12.1. Остра и хронична опасност за водна среда 

 Информация за сместа с търговско 

 наименование „ “:   Няма данни от изпитвания на универсалният детергент. BN professional

 Информация за веществата (съставките),  

изброени в Раздел 3:    Таблица 10     

 Таблица 10 

Токсичност към водни организми Биологичен вид  Ефективна доза [mg/l] Експозиция Позоваване 

 Alcohols, C10-16, ethoxylated, sulfates, sodium salts; CAS № 68585-34-2        

Остра токсичност водни бълхи Daphnia magna EC50 = 8,4 (OECD 202) 48h B 

7782-50-5 [4-6%] 

Остра токсичност риби Crustacea LC50 = 52,0 mg/l 96h  A 

   

12.2. Устойчивост и разградимост 

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

    съхранение.    

12.2.2. Биоразградимост:   Данните от изпитване крайната биоразградимост  

    (минерализация) на ПАВ са представени в таблица 11  

Таблица 11 

Вещество, CAS № Метод на изпитване Ниво на биоразградимост Позоваване 

CAS 68585-34-2 OECD 301E 

 

95,0%; 10d D 

  

Повърхностноактивнoтo веществo в състава на детергентa: „BN professional ” отговаря на критериите за крайна биоразградимост  

    в аеробни условия съгласно Регламент (EO) 648/2004. 

12.3 Биоакумулираща способност:     Няма налична информация за коефициента на разпределение 

октанол-вода (Kow) и фактора за биоконцентрация (BCF) на 

веществата/сместа. 

12.4 Преносимост в почвата Коефициент  

за разделяне почва/вода (KOC):    Няма на разположение.  

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB:   Не се съдържат вещества, отговарящи на критериите за PBT  

   или vPvB в съответствие с приложение XIII, Регламент (ЕО)  

   № 1907/2006 (REACH).    

 

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците 

 

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

управление на отпадъците, които отговарят на съответстващите на  

           Стр. 7 от 10 



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

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, Обн. ДВ. бр.86 от 30 Септември 

2003г. последно изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г.   

    Отделянето на отпадъци  следва да се избягва или  

    минимизира навсякъде, където е  възможно.  Да се събират разделно 

отпадъците от опаковки и отпадъците от продукта. 

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

    Освобождаването чрез изгаряне или депониране следва да се вземе под  

    внимание само ако рециклирането е невъзможно.  

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

    чрез изхвърляне в канализационната система. 

13.2. Свойства на отпадъка от продукта:   Според настоящите познания на производителя, отпадъкът от 

продукта притежава свойства, определящи го като Н4: Дразнещ 

отпадък в съответствие с Приложение II на Наредба 3 от 1.04.2004 г. 

за класификация на отпадъците. 

13.3. Класификация на отпадъците:   Код на отпадъка съгласно списъка на отпадъците, Наредба 3:  

    20 01 29 * перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества. 

     

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането 

 

Класифицирана информация за транспорта/превоза по шосе,  

железници, море, вътрешни водни пътища и въздух: Таблица 12 

Таблица 12         

№ Елементи на класификацията ADR/RID                   ADN/ADNR                      IMDG    IATA 

14.1 

 

Номер по списъка на ООН Нерегулиран    Нерегулиран   Нерегулиран.    Нерегулиран.    

14.2 Точно наименование на пратката  

по списъка на ООН 

- - - - 

14.3 Класове на опасност при транспортиране - - - - 

14.4 Опаковъчна група - - - - 

14.5 Опасности за околната среда не не не не 

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите Няма на 

разположение. 

Няма на 

разположение. 

Няма на 

разположение. 

Няма на 

разположение. 

14.7 Транспортиране в насипно състояние MARPOL 73/78, Приложение II и Кодекс IBC 

Няма на разположение. 

 

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба 

 

15.1. Специфични за смесите нормативни уредби относно безопасността, здравето и околната среда 

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

и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на  

пазара и употребата на биоциди:  Неприложимо. 

15.1.2. Регламент (ЕС) № 1907/2006,  

Приложение XVII – Ограничения за производството,  

пускането на пазара и употребата на някои  

опасни вещества, смеси и изделия:  Не се прилагат. 

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

парламент и на съвета относно детергентите –  

Ограничения за пускането на пазара на детергенти,  

които съдържат повърхностноактивни вещества  

по причини, свързани с тяхната биоразградимост: Неприложимо. 

15.2. Оценка на безопасност на смесите: Не се изисква.     Стр. 8 от 10 



РАЗДЕЛ 16: Друга информация 

 

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

Извършено е самостоятелно класифициране на универсалният детергент „BN Professional”, което включва идентифициране 

естеството и степента на опасностите от веществата и оценка на съответствието с критериите за класифициране  в съответствие 

с изискванията на Регламент (ЕО) 1272/2008. Методи за оценка на информацията за целите на класификацията на сместа 

съгласно член 9, т.1 ; т.2 и т. 5 от Регламент CLP. Представените надеждни данни от изпитвания са аргумент за точното 

идентифициране на опасностите и коректната класификация на сместа.   

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

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

Н318: Предизвиква сериозно увреждане на очите. 

H400: Силно токсичен за водните организми. 

R34: Предизвиква изгаряния. 

R36: Дразни очите. 

R41: Риск от тежко увреждане на очите. 

R50: Силно токсичен за водни организми. 

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

Акроними Значение 

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

Mixtures  

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

(Dangerous Preparations Directive ) 

DSD Dangerous Substances Directive 67/548/EEC of 27 June 1967 on the approximation of laws, regulations  

and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances. 

RRN REACH Registration Number 

CAS Chemical Abstracts Service 

Сw/w This is the mass of the solute divided by the mass of the solution (mass of solute plus mass of solvent), multiplied by 

100. 

ЛПС Лични предпазни средства 

СК12 Складова категория 12 - Негорими течности.  

ОECD Organisation for Economic Co-operation and Development; 

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

the criteria set out in Annex XIII, Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 

18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH); 

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 

LD50 It is an abbreviation for “Lethal Dose 50%.” It is sometimes also referred to as the “Median Lethal Dose”. 

EC50 Half maximal effective concentration (EC50) refers to the  concentration of a drug, antibody or toxicant which induces a 

response halfway between the baseline and maximum after some specified exposure time. 

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

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

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

Gefahrgut-Verordnung Straße и Eisenbahn  

ADN/ADNR                      European Agreement on the Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN). Verordnung über  

die Beförderung gefährlicher Güter auf dem Rhein (ADNR). 

IMDG The International Maritime Dangerous Goods 

IATA International Air Transport Association 

MARPOL 73/78 Marpol 73/78 is the International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the 

Protocol of 1978 

IBC BC Code provides an international standard for the safe carriage by sea of dangerous and noxious liquid chemicals in 

bulk. 

       Стр. 9 от 10 



16.4. Изисквания към съдържанието на информационният лист за безопасност. 

Съдържанието на Информационният лист за безопасност отговаря на изискванията на Приложение II, Регламент (ЕС) 

№435/2010 на Комисията от 20 май 2010г. за изменение на Регламент (ЕО) №1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета 

относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 

16.5. Списък на цитираните литературни източници. 

: IUCLID Dataset created by European Chemicals Bureau; A

: МSDS Revision: 3.00, Issuing date: 23.02.2011, product trade name : RHODAPEX ESB 70 'S'; Company: Rhodia Poliamida e Especialidades B

Ltd; 

:  HERA: Human & Environmental Risk Assessment on ingredients of European household cleaning products Alcohol Ethoxysulphates ,  C

January 2003 

: MSDS Printing date 09.01.2007, Product trade name: DOSE EASY D4, Manufacturer/Supplier Nederland: Zep Manufacturing B.V; D

: IUCLID Dataset substance ID: 7681-52-9, 19-FEB-2000 ; Е

 

16.6. Забележка 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

КРАЙ
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