
Версия 1, Дата на издаване 19.02.2014 г., стр. 10 от 10 

 

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

1.1. Идентификатори на продукта 

Търговско наименование: „BN Professional”  за почистване на инокс. 

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

 Употреби, които са от значение: Почиства и полира кухненско оборудване от инокс.  

 Употреби, които не се препоръчват: Почистване на стъклени повърхности, керамични плотове на готварски   

 печки.  

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 

Производител: „БН Козметикс“ ООД 

Адрес: България, гр. Пловдив, ул. „Варшава“ №35 

Телефон за контакт: ++359 888 992 064 

Емайл: bn_cozmetics@abv.bg 

Адрес към уебсайт, където е публикуван  

Информационният фиш за съставките:    www.bncozmetics.eu 

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

Достъп неограничен 

 

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите 

2.1. Класифициране на сместа съгласно критериите на Регламент (ЕО) № 1272/2008[CLP] в класовете опасност и класифициране 

на препарата в съответствие с правилата на Директива 1999/45/ЕО[DPD] в категориите опасност – таблица 1 

Таблица 1 

Класификация на сместа съгласно Регламент CLP на препарата съгласно Директива DPD 

Клас на опасност Сериозно увреждане/дразнене на очите - 

Категория на опасност 2, Дразнене на очите Дразнещ 

Предупреждения за опасност Н319 Причинява сериозно дразнене на очите. - 

Фрази на риска - R36 Дразни очите. 
 

2.2. Елементи на етикета 

2.2.1. Задължителни елементи на етикета въз основа на класификацията в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, Дял III, 

Глава 1, членове 19 - 22  (таблица 2) 

Пиктограма за опасност:  

 

Сигнална дума: Внимание 

Предупреждение за опасност: Н319: Причинява сериозно дразнене на очите. 

Препоръки за безопасност: Р102 Да се съхранява извън обсега на деца. 

 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 + Р313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински  

  съвет/помощ. 

2.2.2. Задължителни елементи на етикета съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 648/2004 относно детергентите. „BN Professional” 

за инокс се определя като детергент съгласно Регламент (ЕО) 648/2004 – предназначена е за почистване и съдържа 

повърхностноактивни вещества. 
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Състав: Анионни повърхностноактивни вещестава по-малко от 5%„ 

  Консервант: Sodium benzoate 

  Парфюмна композиция
1
:       

2.3. Други опасности 

 PBT или vPvB Вижте Раздел 12 

 Други опасности, които не влияят върху  

класификацията, но които могат да допринесат за  

общата опасност от сместа: Не са идентифицирани. 

 

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките 

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

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

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

  общите гранични стойности, посочени в таблица 1.1; 

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

  пределните концентрации, посочени в приложение II на Регламент CLP. 

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

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

критериите, определени в приложение XIII, или вещества, които са включени в списък, съставен съгласно член 59, параграф 1 на 

Регламент (EО) No 1907/2006, ако концентрацията на отделно вещество е равна на или е по-голяма от 0,1 %. 

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

предупреждения за опасност съгласно Регламент CLP – таблица 3 

Таблица 3 

Вещества,  

наименование съгласно  

IUPAC и INCI 

 a) RRN 

 b) Index № 

 c) CAS № 

Интервави  

С w/w [%] 

Специфични 

пределни 

концентрации 

Класификация съгласно 

Регламент CLP 

Sodium 2-(2dodecyloxyethoxy)ethyl sulphate  

SODIUM LAURETH SULFATE 

a) 05-2115592609-30-X 

c) 68585-34-2 

1 - 3 - Eye Dam. 1, H318 

Skin Irrit. 2, H315 

Propan-2-ol 

ISOPROPYL ALCOHOL 

b) 603-117-00-0 

c) 67-63-0 

1 - 2 - Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H336 

 

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ 

4.1. Описание на мерките за първа помощ. 

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

  Вдишване:  Неприложимо 

  При поглъщане:  Изпийте значително количество вода. Не предизвиквайте повръщане.  

  При контакт с очите:  Свалете контактните лещи, ако има такива. Измийте очите при отворени  

  клепачи с течаща вода в продължение на няколко минути. 

  При контакт с кожата:  След употреба измийте с вода.  

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

  При поглъщане:  Възможно неразположение. 

  При контакт с очите:  В редки случай са възможни обратими ефекти с дразнещо 

  действие със симптоми на зачервяване и/или очен секрет. 

  При контакт с кожата:  Не са установени локални ефекти с дразнещо действие със 

  симптоми: изсушаване, възпаление и/или други физически  

  проявления.      Стр. 2 от 10 
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 Сместа не 

 
съдържа ароматни вещества, които могат да предизвикат алергия  с концентрация по-висока от пределната стойност 0,01 масови %. Съдържащите се Ароматните 

вещества, които  присъстват в списъка на веществата в част I от приложение III към Директива 76/768/ЕИО са с концентрации не надвишаващи  индивидуалните пределни 

стойности. 



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

  При поглъщане:  Препоръчителна медицинска помощ.  

  При контакт с очите:  При продължителен ефект на дразнещо действие потърсете  

  медицински съвет и/или помощ. 

  При контакт с кожата:  При продължително дразнене на кожата медицинската помощ е  

  препоръчителна.  

 

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки 

5.1. Пожарогасителни средства. 

   Подходящи пожарогасителни средства:  Сместа е негорима
2
. Подходящите пожарогасителни средства се определят  

  от горящият наоколо материал. 

   Неподходящи пожарогасителни средства:  Не са идентифицирани такива.   

5.2. Особени опасности, които произтичат от  

веществото или сместа: Опасни продукти на изгаряне не са известни. 

5.3. Съвети за пожарникарите 

  ЛПС за пожарникари:  ЛПС да отговарят на изискванията на Директива 89/686/СЕЕ.  

  Използвайте 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. 

За персонал, който не отговаря за спешни случаи 

  Ответни мерки при малък разлив: ЛПС не се изискват. 

  Ответни мерки при голям разлив: Носете предпазни очила и защитни ръкавици. Вижте Подраздел 8.2 

За лицата, отговорни за спешни случаи 

  Специфични предпазни средства  Не са необходими.  

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда. 

  Съхранение: Съхранявайте продукта и съставките в плътно затворени опаковки съгласно  

 препоръките за безопасност при съхранение на етикета или в съответните 

Информационни листи за безопасност (Вижте Подраздел 8.2.).  

  Технически изисквания за изправност и безопасност: Поддържайте в изправност техническите съоръжения за производство. 

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване. 

Малък разлив 

Първа стъпка: Отстранете причината (източника) за изпускане. 

Втора стъпка: Измийте с вода. 

Голям разлив: 

Първа стъпка: Отстранете причината (източника) за изпускане. 

Втора стъпка: Покрийте канализационните шахти. 

Трета стъпка: Ограничете разлива, чрез изграждане на стена от пясък, глина или друг  

  материал. 

Четвърта стъпка: Изсмучете чрез помпа основното количество течност. 

Пета стъпка: Съберете остатъкът от течността с подходящ абсорбент като вермикулит,  

 диатомит и др., който последващо да се депонира и/или да се предаде на 

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

отпадъците. 

Шеста стъпка: Измийте повърхностите с вода. 
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 Смеси съдържащи от 1% до 5% от теглото propan-2-ol са определени като негорими. Продукти с търговски имена: „ALAT” и „TURTLE WAX ICE SPRAY WAX“ 

 



РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение 

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа. 

  Противопожарни мерки:  Специфични превантивни мерки свързани с детергента не се изискват.  

  Несъвместими вещества/смеси:  Не са идентифицирани. 

  Мерки свързани с хигиената на труда:  Да не се яде, пие или пуши по време на употреба.  

  Превантивни мерки за недопускане на аварийно  

изпускане на сместа в околната среда:  Съхранявайте сместа в плътно затворени опаковки.  

  Спазвайте указанията за употреба на етикета.  

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости. 

  Изисквания за безопасност при складиране:  Препоръчителна максимална и минимална температура на съхраняване:  

  max 50°C и min 0°C. 

  Определяне на складовата категория на сместа съгласно  

специфичните физични и/или химични опасни свойства: Опакованият продукт се включва в складова категория (CK 12) Негорими  

  течности, съгласно схемата за класифициране при изпълнено условие за  

 негорими или трудно възпламеними опаковки. Складовата категория може 

да се използва като работна инструкция, както при складовото планиране, 

така и при управление на склада. 

7.3. Специфична крайна употреба:  Не се предвижда. 

 

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства 

8.1. Параметри на контрол 

Приложими граничните стойности на професионална експозиция за веществата в сместа 

-  Реагент: Propan-2-ol, CAS № 67-63-0 

-  Стойност за период 8h  (TWA): 980,0 mg/m³ 

-  Стойност за 15 min (STEL): 1225,0 mg/m³ 

-  Позоваване нормативна уредба: Наредба 13, Обн. ДВ бр.8/20.01.2004 г. 

8.2. Контрол на експозицията 

8.2.1. Подходящ инженерен контрол: Не се изисква функциониране на обща вентилация, при експозиция на  

  propan-2-ol, ако е необходимо да се използва локална вентилация. 

8.2.2. Индивидуални мерки за защита като лични предпазни средства 

Защита на очите/лицето: При аварийни ситуации -  защитни очила одобрени в съответствие с EN 166.  

Защита на ръцете:  При аварийни ситуации Защитни ръкавици, одобрени в съответствие с  

  EN 374-2004 

  Материал за изработване: Неопрен, Нитрилов каучук 

  Индекс на защита: клас 5, при време на проникване > 240 min 

Защита на дихателните пътища: Пречистващи въздуха респиратори или автономни апарати за дишане не се  

  изискват. 

Защитен костюм и ботуши:  Не се изискват. 

8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда:  Вижте Подраздели 6.2 и 6.3. 

 

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства 

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства.  

 Агрегатно състояние:  Течност.  

Миризма:   Специфична за парфюмната композиция.  

 Праг на усещане за даден мирис:   Няма на разположение.  

 рН  (1g/l , 20°С):  7,0 – 8,0 

 Температура на топене:   Няма на разположение.  

 Първоначална точка на кипене и  интервал на кипене: Няма на разположение. 

 Парно налягане:   Няма на разположение.     

 Скорост на изпаряване:   Няма на разположение.     Стр. 4 от 10 



 Запалимост и взривоопасност:  Неприложимо. 

 Температура на разлагане:  Няма на разположение 

 Относителна плътност:   Няма на разположение.  

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

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

 Коефициент на разпределение октанол/вода: Няма на разположение.  

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

 Окисляващи свойства:   Неприложимо. 

9.2  Друга информация: Няма на разположение. 

 

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност 

10.1. Реактивност: Сместа при предвидените условия на складиране и употреба не търпи  

  химични промени в резултат на взаимодействие с вещества и/или смеси. 

10.2. Химична стабилност:  Сместа е термодинамично стабилна, без да е необходимо да се добавят 

стабилизатори за запазване на химична устойчивост. 

10.3. Възможности за опасни реакции:  Не са известни. 

10.4. Условия, които трябва да се избягват:  Не са доказани опасни реакции на сместа, причинени от условия като  

 температура, налягане, светлина, удар, освобождаване на статично 

електричество, вибрации или други физични влияния.  

10.5. Несъвместими материали:  Не са известни конкретни вещества/смеси/материали, които при 

взаимодействие със сместа, биха могли да предизвикат опасни реакции. 

10.6. Опасни продукти на разпадане. Не са идентифицирани. 

 

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация  

11.1. Информация за токсикологичните ефекти  

Ефекти върху здравето на човека, които се вземат под внимание за целите на класифицирането и етикетиране на сместа „BN 

Professional“ за инокс в съответните с критериите на класове опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008. Сместа не е 

изпитвана с цел установяване и доказване на конкретни ефекти върху здравето.  Посочена е информация от значение за 

съответните вещества, изброени в раздел 3. Не е налична експериментално доказана информация за взаимодействие на 

съставките – веществата, от значение за класифициране на сместа в тялото на експонирания субект, които да повлияят на степента 

на абсорбция, метаболизъм и отделяне. 

Класове опасност: 

 а) Остра токсичност 

Класът на опасност - Остра токсичност според пътищата на експозиция се разделя на остра орална, остра дермална и остра 

инхалационна  токсичност. Критерии за класифициране на сместа в клас на опасност Остра токсичност са стойности на Оценката на 

остра токсичност (ATE), изчислени на база най-ниските налични стойности, които са под нивата на съответните гранични стойности 

на смъртоносни дози LD50 (орални, дермални) или LC50 (инхалационни) на веществата – таблица 4 

Таблица 4 

Вещества, 

CAS № 

Смъртоносни дози LD50 /LC50 при експозиция Позоваване 

орална дермална инхалационна 

68585-34-2 LD50 = 7400 mg/kg, плъх 

Метод: OECD 401 

LD50 >2000 mg/kg, плъх 

Метод: OECD 402 

- A 

67-63-0 a) LD50 = 5000 mg/kg, плъх а) LD50 =12800 mg/kg, заек b)  LC50 > 5000 ppm/1h, плъх a) B, b) C 

 
 

От таблица 4 е видно, че стойностите на LD50 са по-високи от съответните гранични стойности, които се използват за оценката на 

остра токсичност за съответните категории остра токсичност. 

 б) Корозия/дразнене на кожата и сериозно увреждане на очите/дразнене на очите 

Сместа „BN Professional“ за инокс не отговаря на критериите за класифициране в класовете на опасност: Корозия на кожата и 

Сериозно увреждане на очите. Във формулацията на сместа съставката SODIUM LAURETH SULFATE с  
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потенциал за корозивни ефекти върху очите присъства в индивидуална концентрация, при която потенциалните ефекти на 

въздействие върху очите са модифицирани до степен на дразнене. Концентрацията на съставката SODIUM LAURETH SULFATE
3
, 

която е класифицирана в категория на опасност:  Eye Dam. 1 не е достатъчна при експозиция сместа да причини необратими ефекти 

върху очите. Резултатите от изпитване потенциала на въздействие върху очите на веществата от значение за класификацията на 

сместа са представени в таблица 5.  

Таблица 5 

Вещество 

Клас химични съединения 

или CAS № 

Условия на изпитване/ 

експониран вид  

Метод  Резултат 

П
о

з
о

в
а
в

а
н

е
 

AES a) C (w/v) 28% 

 

 

b) C (w/v) 1% - 10% 

c) C (w/v)  1% 

OECD 405 

(плъх) 

Потенциал: умерено до силно дразнене; Потъмняване 

на роговицата, ирит и конюнктивит с присъствие до 21 

дни след експозиция; 

Потенциал: обратимо леко до умерено дразнене; 

Без проявление. 

D 

67-63-0 400 ppm (1621 g/m
3
), експозиция от 

3 до 5 min 

човек Ефект: леко дразнене на очите, носа и гърлото E 

 

 в) Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата 

Сместа не съдържа вещества, класифицирани в категориите опасност за респираторен и кожен сенсибилизатор.  

Относно propan-2-ol: съществуват положителни данни
4
 за кожна алергична проба при хора, която кожна свръхчувствителност не е 

доказана при изпитванията на животни.  

  г) Мутагенност на зародишните клетки, Канцерогенност и Репродуктивна токсичност 

Сместа не е изпитвана по отношение потенциал за наследствени генетични изменения, канцерогенен потенциал и потенциал за 

репродуктивна токсичност.  

Наличните данни от изпитвания на съставките (таблица 6) не доказват: 

- наличие на мутагенни ефекти; 

- причинна връзка между химичния агент и поява на злокачествени туморни образувания или комбинация на доброкачествени и 

злокачествени туморни образувания; 

 - понижаване на репродуктивните функции на мъжките и женските индивиди при експозиция, ненаследствени вредни ефекти върху 

потомството и негативни ефекти върху или чрез лактацията.  

Таблица 6 

Вещество, CAS № 

Клас химични 

съединения или  

Условия на изпитване/ експониран вид  Метод  Резултат 

П
о

з
о

в
а

в
а

н
е
 

AES 

Условия на изпитване: с метаболитно 

активиране или без метаболитно активиране. 

OECD 471 

SalmonellaTyphimurium 

Не е доказана бактериална мутагенна 

активност. 
D 

AES OECD 476 

мишка 

Не са доказани генни мутации в 

L5178Y TK + / - клетки от мишия лимфом. 

67-63-0 Условия на изпитване: с метаболитно 

активиране или без метаболитно активиране. 

Ames test 

Salmonella Typhimurium 

Резултат: Отрицателен 
F 

AES 5% воден разтвор на AES, експозиция 2 пъти 

седмично 

мишка Не е доказано наличие на папиломи или 

тумори. 
D 

67-63-0 Път на експозиция: инхалация 

Доза: 7700 mg/m
3
 

мишка Не е доказан геннотоксичен потенциал. 
F 

AES Път на експозиция:дермалена OECD 416 NOAEL P: 149,5 mg/kg bw/d 

NOAEL F1: 86 mg/kg bw/d 
D 

67-63-0 Път на експозиция: инхалация  NOAEL P: 500 mg/kg bw/d 

NOAEL F1: 500 mg/kg bw/d 

NOAEL F2: 500 mg/kg bw/d 

F 
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 Alcohol Ethoxysulphates (AES) 

4
 Катедра по дерматология и венерология, УМБАЛ Понтеведра, Испания публикува данни  за серия изпитвания потенциала на дермална чувствителност към Isopropyl Alcohol 

при 1450 пациента за периода от 1992 и 2011 г. Клинични резултати  
 



 д) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна и многократна експозиция 

Сместа съдържа Isopropyl alcohol, класифициран в категория 3, СТОО. Тази категория включва само наркотичните ефекти и 

дразненето на дихателните пътища. Съществуват значими данни за хора, които отчитат дразненето на дихателните пътища и 

наркотичните ефекти при експозиция на propan-2-ol.  

Например при вдишване изпаренията на propanol-2-ol, Cwt > 70% се инхибира сензорното възприятие в носната кухина (локална 

анестезия)
5
 . Индивидуалната концентрация на propan-2-ol в сместа, не е достатъчна, за да провокира ефект на дразнене на 

дихателните пътища.  

 е) Опасност при вдишване  

Идентифицираните опасности при вдишване на propan-2-ol са разгледани в предходните класове на опасност. 

 

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация 

12.1. Токсичност 

Остра токсичност за водна среда 

Сместа като цяло не e изпитванa за установяване на потенциал за остра опасност или дългосрочна опасност за водна среда. 

Данните за токсичност (ЕС50 или CL50) на веществата (Раздел 3) за риби, ракообразни и водорасли са обобщени в таблица 7.  

Таблица 7        

Трофични нива Биологичен вид  Остра токсичност  

Ефективна доза [mg/l] 

 

Време на  

експозиция 

Позоваване 

 

CAS № 68585-34-2 

риби Oncorhynchus mykiss LC50 =    15,0 96h A 

водни бълхи Daphnia magna EC50 =    18,0  48h A 

CAS № 67-63-0 

риби Pimephales promelas LC50 = 9640  96h  G 

водни бълхи Daphnia magna EC50 = 5102  24h G 

водорасли Scenedesmus subspicatus EC50 > 2000 72h G 
 

12.2. Устойчивост и разградимост 

12.2.1 Биоразградимост 

Сместа не е изпитвана относно нейната биоразградимост. Наличните данни относно биоразградимостта на повърхностноактивното 

вещество SODIUM LAURETH SULFATE в аеробни условия са представени в таблица 8. 

Таблица 8 

Вещество Метод Резултат Позоваване 

CAS № 68585-34-2 OECD test 301 E  95 % биоразградимост след 10 дни, измерена като 

отстраняване на разтворен органичен въглерод 

А 

 

12.2.2 Оценка на съответствието с изискванията на  

Регламент (EO) 648/2004:  Повърхностноактивното вещество (SODIUM LAURETH SULFATE) в 

състава на детергента „BN Professional” за инокс отговаря на критериите 

за крайна биоразградимост (минерализация) в аеробни условия. 

12.3 Биоакумулираща способност. 

Способността на сместа да се натрупва (акумулира) в биотата и да преминава през хранителната верига не е проучена. За 

органичните вещества потенциалът на биоакумулация при риби обикновено се определя посредством коефициента на 

разпределение между октанол и вода, описван като „log Kow“. Граничната стойност log Kow ≥ 4 има за цел идентифицирането само 

на вещества с реален потенциал за биоконцентрация. Експериментално определеният фактор на биоконцентрация (BCF) осигурява 

по-добра преценка. BCF ≥ 500 при риби е показател за потенциала за биоконцентриране за целите на класификацията. Данните от 

изпитване потенциала на биоакумулация на съставките, описани в раздел 3 са представени в таблица 9, стр.8. 

12.4. Преносимост в почвата Коефициент  

за разделяне почва/вода (KOC): Вижте таблица 9. 

            Стр. 7 от 10 

 

                                                
5
 Позоваване: "NAFION" SOLUTIONS LISTED IN NAF009   



Таблица 9 

Вещество  Вид  Log Kow BCF Log Koc Позоваване 

CAS 68585-34-2 риби - < 100 - H 

CAS 67-63-0 риби   0,05 – 0,07 3,16 0,9 I 

 

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците 

13.1. Характеристики на отпадъците 

13.1.1. Управление на отпадъците 

Мерките за опазване здравето на човека и околната среда при  управлението на отпадъците
6
, включително предотвратяване на 

образуване на отпадъци са регламентирани от Рамковата Директива 2008/98/ЕО за отпадъците (РДО). Вариантите за 

предотвратяване и управление
7
 на отпадъците се определят въз основа на свойствата на отпадъците.  

13.1.2. Класификация на отпадъка от детергента „BN Professional“ за инокс 

Условията и редът за класификация на отпадъците по видове и свойства са регламентирани от  НАРЕДБА № 3 от 1.04.2004 г. за 

класификация на отпадъците. Съгласно критериите на Наредба 3 отпадъка от детергента се класифицира като опасен отпадък, 

защото отговаря на следното условие, достатъчно за класифициране: Притежава свойството, описано в Приложение 2 на позиция  

Н4: Дразнещи - некорозивни химични вещества и смеси, които при непосредствен, продължителен или повтарящ се контакт с кожата 

или лигавиците могат да предизвикат възпаление, вижте Раздел 2 – класифициране на сместа в клас на опасност съгласно 

критериите на Регламент CLP. Производителят „БН Козметикс“, вземайки под внимание произхода и  състава на опасния отпадък от 

детергента „BN Professional“ за инокс е определил съответстващия на типа на отпадъка код:  20 01 29* (Перилни и почистващи смеси, 

съдържащи опасни вещества), дефиниран в хармонизирания списък на отпадъците, разглеждан от Приложение 1 на Наредба 3. 

13.2 Методи за третиране на отпадъците  

Дейностите по оползотворяване и обезвреждане заедно съставляват „третиране на отпадъците”. 

С цел възможният отпадък от опакованият продукт „BN Professional“ да бъде сведен до минимум  чрез оползотворяване - 

рециклиране на опаковките се препоръчва разделното събиране на отпадъка от продукта, отпадъка от опаковките и общият поток 

на отпадъци. С цел предотвратяване на замърсяване на обкръжаващата среда се изисква да не се допуска обезвреждане 

(освобождаване) на отпадъка от продукта генериран при аварийни ситуации чрез изхвърляне в канализационната система или в 

околната среда.  Съобразно класификацията на отпадъка не се изискват специални предпазни мерки, които не са описани в 

раздел 7 и раздел 8 на настоящия Информационен лист за безопасност. 

 

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането 

Опакованият продукт не се класифицира като опасен товар: Таблица 10 

Таблица 10 

Характеристики на товара ADR/RID ADN/ADNR IMDG ICAO-IATA/DGR 

14.1 Номер по списъка на ООН не не не не 

14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН не не не не 

14.3.1 Клас(ове) на опасност при транспортиране не не не не 

14.3.2 Подклас(ове) на опасност при транспортиране не не не не 

14.4 Опаковъчна група - - - - 

14.5 Опасности за околната среда не не не не 

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите - -  

 

- 

 

- 

  

14.7 Транспортиране в насипно състояние  

съгласно приложение II от MARPOL 73/78  

и Кодекса IBC: Не е предвидено. 
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 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”. 

7
 „Управление на отпадъците“ означава събирането, превозването, оползотворяването и обезвреждането на отпадъци, включително надзорът върху тези дейности.  



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 XV за идентифициране на  

вещества, предизвикващи сериозно безпокойство:  Нито едно от веществата в състава на сместа не е регистрирано.  

  Приложение XVII - Ограничения за производството,  

пускането на пазара и употребата на някои опасни  

вещества, смеси и изделия:    Неприложимо. 

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 Информационен 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 и Директива 1999/45/ЕО. 

16.2. Значение на кодовете към предупрежденията за опасност, препоръките за безопасност и рисковата фраза, представени в 

Раздел 2 и Раздел 3.  

Н225 Силно запалими течност и пари. 

Н315 Предизвиква дразнене на кожата. 

Н318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. 

H336 Може да предизвика сънливост и световъртеж. 

R36 Дразни очите. 

16.3. Списък на използваните в Информационния лист за безопасност съкращения и акроними, които не са пояснени в текста  

IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry 

INCI International Nomenclature of Cosmetic Ingredients 

CAS Number Chemical Abstracts Service 

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) 

 

 

STEL A Short Term Exposure Limit  is defined as the concentration to which workers can be exposed  

continuously for a short period of time without suffering from: irritation, narcosis  and chronic or irreversible 

tissue damage 

TWA Concentration for time weighted average for an 8 hour shift 

OECD The Organization for Economic Cooperation and Development 

ADR / RID / GGVSE The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)                                                                                                                                      
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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. 

                   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". 

16.4. Позоваване   

А MSDS, version: 1, printing date 09.01.2007, product trade name: DOSE EASY D4, manufacturer/supplier: Nederland: Zep 

Manufacturing B.V 

B MSDS ACC# 95531; product name: Isopropanol, Reagent ACS; Supplier: Acros Organics N.V. 

C MSDS Revision Issued: 3/29/2007 Product name: Isopropyl Alcohol D.I. Water, Supplier: HILL Brothers Chemical Co 

D HERA: Human & Environmental Risk Assessment on ingredients of European household cleaning products 

Alcohol Ethoxysulphates Human Health and Environmental Risk Assessment, January 2003 

Е SIDS INITIAL ASSESSMENT PROFILE CAS № 67-63-0, chemical name: Isopropanol 

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

G MSDS date printed 12/May/2005, Version 2.0, Product name: Propan-2-ol, Supplier: Sigma-Aldrich Pty, Ltd 

H MSDS, Issue Date: 31-March-2011, Product name: ASCO 24-2/70, Supplier: AK ChemTech Co., Ltd. 

I MSDS, Product name: ALKORPLUS 81052/002, Manufacturer/supplier: RENOLIT IBERICA, SA 
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