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

1.1. Идентификатори на продуктите Търговски наименования:  

 „BN Professional зимна течност за чистачки с температура на замръзване -60С“; 

 „BN Professional зимна течност за чистачки с температура на замръзване -40С“; 

 „BN Professional зимна течност за чистачки с температура на замръзване -30С“ 

 „BN Professional зимна течност за чистачки с температура на замръзване -25С“ 

Серия: Care Winter 

1.2. Идентифицирани употреби,  

   които са от значение:

 които не се препоръчват: 

Предназначение за масовия потребител. 

Отстраняване на лед и почистване на автомобилни стъкла. 

Охлаждане на автомобилни двигатели. 

1.3. Подробни данни за доставчика на Информационния 

лист за безопасност: 

Производител: „БН Козметикс“ 

Адрес по регистрация: Бълагария, гр. Пловдив, ул. „Варшава“ №35 

1.4. Телефон за контакт: 00359 888 992 064 

1.5. E-mail:  bn_cozmetics@abv.bg 

1.5. Адрес към електронен сайт, където е публикуван 

Информационния фиш на съставките на смесите:  

 

www.bncozmetics.eu 

1.6. Телефон за контакт при спешни случаи: 00359 2 9154 411 УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"  

Достъп: 24 часа в денонощието 

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите 

2.1. Класифициране на смесите с търговски 

найменования: 

 „BN Professional зимна течност за чистачки с 

температура на замръзване -60С“; 

 „BN Professional зимна течност за чистачки с 

температура на замръзване -40С“; 

 „BN Professional зимна течност за чистачки с 

температура на замръзване -30С“; 

 „BN Professional зимна течност за чистачки с 

температура на замръзване -25С“ 

 

 

А) Съгласно критериите за класифициране на Регламент (ЕО) № 1272/2008[CLP] 

Класове / подразделения / категории на опасност, отнасящи се за всички изброени смеси:  

 1. Клас на опасност: Запалима течност,  

   1.1. категория 2; 

     1.2. Предупреждения за опасност: H225 Силно запалими течност и пари. 

  2. Клас на опасност: Остра токсичност, 

    2.1. Подразделения: 

      2.1.1. Остра орална токсичност; 

      2.1.2. Остра инхалационна токсичност;  

      2.1.3. Остра дермална токсичност; 

 2.2. Категории на опасност: 

   2.2.1. категория 3; 

   2.2.2. категория 3;  

   2.2.3. категория 3; 

            Предупреждения за опасност:  

             2.2.1.1. H301 Токсичен при поглъщане. 

             2.2.2.2. H331 Токсичен при вдишване. 

             2.2.3.3. H311 Токсичен при контакт с кожата. 

 3. Клас на опасност: Специфична токсичност за определени органи (СТОО) в резултат от 

еднократна експозиция, 

   3.1. категория 1. 

     3.2. Предупреждение за опасност: H370 Причинява увреждане на органите. 

В) Съгласно критериите за класифициране на Директива 1999/45/ЕО[DPD] 

mailto:bn_cozmetics@abv.bg
http://www.bncozmetics.eu/
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 Категории опасност, символ/рискови фрази, отнасящи се за всички изброени смеси:

 1.1. Категория: Запалим препарат, F  

    1.2. R11 Силно запалим 

  2.1. Категория: Токсичен препарат, Т 

    2.2. R23 Токсичен при вдишване; R24 Токсичен при контакт с кожата и R25 Токсичен при 

поглъщане. 

Най-съществените неблагоприятни ефекти в съответствие с раздели 9 до 12:  

  физико-химични неблагоприятни ефекти Запалими течности. Лесно се възпламеняват от топлина, искри или пламъци. 

  ефекти за здравето на човека Метаболизъм на methanol: окислява се в черния дроб. Methanol се превръща във 

формалдехид (formaldehyde) чрез ензима алкохол дехидрогеназа (ADH), а formaldehyde се 

превръща в мравчена киселина (formic acid) чрез алдехид дехидрогеназа (ALDH). Мравчената 

киселина е отговорна за токсичните ефекти на methanol, тъй като инхибира 

митохондриалния ензим цитохром С оксидаза , причинява симптоми на хипоксия на клетъчно 

ниво, и също причинява метаболитна ацидоза, сред много други метаболитни нарушения. 

Скоростта на метаболизма на methanol: 25 mg/kg/h е много по-ниска от скоростта на 

метаболизма на ethanol: 175 mg/kg/h.  

Екскреция:  

  чрез урината под формата на methanol и formic acid, чиято концентрация е от 10% до 15% 

от общото количество methanol; 

  чрез издишания въздух като methanol след перорално приемане или експозиция на кожата. 

  ефекти за околната среда  Methanol е летливо органично съединение (ЛОС), което може да допринесе за 

формирането на фотохимичен смог в присъствието на други ЛОС; 

  Methanol реагира с азотен диоксид (nitrogen dioxide) в замърсени среди, формира се 

метил нитрит (methyl nitrite) 

2.2. Елементи на етикетите: Задължителните елементи на етикетите на потребителските опаковки на продуктите, които 

отговарят на: 

- класификацията съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008[CLP] и  

- предназначението съгласно Регламент (ЕО) № 907/2006 

са еднакви за всички изброени в точка 1.1. продукти. 

2.2.1. Задължителни елементи на етикета  

съгласно изискванията на Регламент CLP  

  Пиктограми за опасност: 

 

   Сигнални думи:      Опасно         Опасно        Опасно 

  Предупреждения за опасност: H225 Силно запалими течност и пари. 

H301 Токсичен при поглъщане. 

H311 Токсичен при контакт с кожата. 

H331 Токсичен при вдишване. 

H370 Причинява увреждане на органите. 

  Препоръки за безопасност: P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. – 

Тютюнопушенето забранено. 

P260 Не вдишвайте изпарения/ аерозоли. 

P301 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на 

 лекар.

P405 Да се съхранява под ключ. 

2.2.2. Задължителни елементи на етикетите съгласно 

изискванията на Регламент (ЕО) № 907/2006 за 

изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 относно 

детергентите: 

 

Продуктите зимни течности за чистачки с търговска марка „BN Professional“, изброени в 

точка 1.1. са предназначени за почистване и се идентифицират като детергенти съгласно 

член 2, точка 1 на Регламент (ЕО) № 648/2004  

 Съдържание: Метанол 

 Адрес на електронен сайт, където са публикувани Информационните фишове на 

детергентите: www.bncozmetics.eu 

 2.3. Други опасности 

Оценка на съответствието с критериите за  PBT съгласно 

Регламент (EC) № 253/2011:  

 

 

Вижте Раздел 12 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=/search%3Fq%3Dphysicochemical%2Badverse%2Beffects%2Bof%2Bmethanol%26rlz%3D1C1KMZB_enBG577BG577%26espv%3D2%26biw%3D960%26bih%3D520&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Aldehyde_dehydrogenase&usg=ALkJrhghztatFDKI-M3hTeiqpjxcq0Sgcw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=/search%3Fq%3Dphysicochemical%2Badverse%2Beffects%2Bof%2Bmethanol%26rlz%3D1C1KMZB_enBG577BG577%26espv%3D2%26biw%3D960%26bih%3D520&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cytochrome_c_oxidase&usg=ALkJrhgbfRtzjDVLD-DxX4lbjBACPEwaVg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=/search%3Fq%3Dphysicochemical%2Badverse%2Beffects%2Bof%2Bmethanol%26rlz%3D1C1KMZB_enBG577BG577%26espv%3D2%26biw%3D960%26bih%3D520&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hypoxia_(medical)&usg=ALkJrhiiwB0VbQxnM9n25JNKqu2BoTb5Uw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=/search%3Fq%3Dphysicochemical%2Badverse%2Beffects%2Bof%2Bmethanol%26rlz%3D1C1KMZB_enBG577BG577%26espv%3D2%26biw%3D960%26bih%3D520&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Metabolic_acidosis&usg=ALkJrhjQ-hLncrtTxHr2jP5E_bMa0a23kg
http://www.bncozmetics.eu/
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РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за  съставките

Химична идентичност на съставките от значение за класификацията на смесите, изброени в точка 1.1. 

3.1. Вещества, класифицирани в класове / категории 

опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP], 

които присъстват в концентрации равни или по-високи от: 

 общата пределна концентрация, посочена в части 3 - 5 

от приложение I; 

 специфичните пределни концентрации, посочени в част  

3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008. 

1. Химична идентичност на веществата: 

 IUPAC Name: Methanol; 

 INCI Name: METHYL ALCOHOL 

 CAS No: 67-56-1 

 ELINCS No: 200-659-6 

 Индекс No: 603-001-00-X 

 REACH registration number (RRN): 01-2119433307-44-XXXX 

2. Граници на концентрациите на Methanol, изразени в тегловни проценти: 

 50% - 70%  Зимна течност за чистачки с температура на замръзване - 60С; 

 40% - 60%  Зимна течност за чистачки с температура на замръзване - 40С; 

  30% - 50%  Зимна течност за чистачки с температура на замръзване - 30С; 

 20% - 40%  Зимна течност за чистачки с температура на замръзване - 25С. 

3. Специфични пределни концентрации на Methanol, част 3, приложение VI към Регламент CLP 

STOT SE 1; H370: C ≥ 10 % 

STOT SE 2; H371: 3 % ≤ C <10 % 

4. Класификация на веществото съгласно критериите на Регламент CLP,  съответстваща на 

максималната индивидуална концентрация на Methanol за всяка от смесите: 

Flam. Liq. 2; H225 

Acute Tox. 3; H331 

Acute Tox. 3; H311 

Acute Tox. 3; H301 

STOT SE 1;    H370 

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа  помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ  

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

  Погъщане Не предизвиквайте повръщане. Незабавно транспортирайте лицето до спешен медицински 

център или център по токсикология. Доза от 14 – 28 ml methanol е достатъчна да предизвика 

отравяне при деца, а доза от 56 ml methanol отравяне при възрастни.  

  Контакт с кожата Измийте с разтвор на детергент с pH 8 – 10. 

 Контакт с очите Промивайте очите с течаща вода най-малко 15 min. 

 Вдишване Осигурете достъп на чист въздух. 

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

  Погъщане Симптоми: замаяност, тежко главоболие, припадъци, затруднено дишане, посиняване на 

ноктите и на устните, умора и болки в краката, разширяване на зениците и замъглено 

зрение, силна болка в стомаха и гадене, нарушаване на функциите на черния дроб и 

панкреаса. 

  Контакт с кожата По-продължителен и или многократен контакт може да причини обезмазняване на кожата и 

дерматит. 

 Контакт с очите Ефекти при еднократна експозиция: дразнене на очите 

Симптоми: бързи движения на очите (нистагъм) и разширени зеници (мидриаза), разширени 

зеници с хиперемия на диска на зрителния нерв и ретината, оток . Зрителните нарушения се 

развиват между 12 – 48h след експозиция 

Ефекти при хронична или повтаряща се експозиция: парите на methanol могат да предизвикат 

възпаление на очите (конюнктивит). 

 Вдишване Ефекти: дразнене на горните дихателни пътища и очите 

Симптоми: главоболие, кашлица 

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

  Погъщане Специално лечение: 1) Проверете и контролирайте наличието на methanol в организма чрез 

измерване на methanol в кръвта и измерване на methanol и formic acid в урината.  

2) Интравенозно прилагане на ефективни антидоти като Ethanol или Fomepizole  

(4-methylpyrazole), които конкурентно инхибират ензима ADH, следствие methanol се отделя  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=/search%3Fq%3Dcontacting%2Bthe%2Bmethanol%2Bwith%2Bthe%2Bskin%26rlz%3D1C1KMZB_enBG577BG577%26espv%3D2%26biw%3D960%26bih%3D542&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperemia&usg=ALkJrhhT0tEKD1_GBNZDTUTYfW_SgMP2hw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=/search%3Fq%3Dcontacting%2Bthe%2Bmethanol%2Bwith%2Bthe%2Bskin%26rlz%3D1C1KMZB_enBG577BG577%26espv%3D2%26biw%3D960%26bih%3D542&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Edema&usg=ALkJrhjGw46KIZKZq7WfpvhB5aWx96oDkQ
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чрез бъбреците, а не се трансформира в токсични метаболити. 

  Контакт с кожата При симптоми потърсете медицинска помощ. 

  Контакт с очите При симптоми незабавно потърсете медицинска помощ. 

  Вдишване При симптоми потърсете медицинска помощ. 

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни  мерки

5.1. Пожарогасителни средства  

5.1.1. Подходящи пожарогасителни средства  

 Малък пожар Воден спрей, въглероден диоксид, сух химикал  

  Голям пожар Алкохол устойчива пяна: AFFF (R) с концентрация 6% 

5.1.2. Неподходящи пожарогасителни средства Смесите има ниска температура на възпламеняване (вижте раздел 9). Използването на 

водна струя може да бъде неефективно. Да не се използват прави потоци вода. 

5.2. Особени опасности, които произтичат смесите 

5.2.1. Опасности, които могат да възникнат от смесите: Парите на methanol са по-тежки от въздуха и могат да се разпространяват на дълги 

разстояния. Възможно запалване от дистанция. 

5.2.2. Опасни продукти на изгаряне: въглероден оксид (carbon monoxide), въглероден диоксид (carbon dioxide) и формалдехид 

(formaldehyde). 

5.3. Съвети за пожарникарите 

5.3.1. Предпазни действия:  Methanol гори с пламък, който трудно се забелязва на дневна светлина, стойте срещу 

посоката на вятъра. 

5.3.2. Лични предпазни средства: А) Изисква се пълен комплект за защита на тялото, който включва: 

 Пожарникарска каска  

    - тип А3b по БДС EN 443:2008 за пожарогасителни операции на открито; 

    - тип В3b по БДС EN 443:2008  при т.нар. „структурни пожари“ – пожари в помещения 

 Основен визьор (лицев щит) и допълнителен визьор (защитни очила), отговарящи на  

общите изисквания, определени в стандарт БДС EN 14458:2005; 

 Топлозащитна качулка съгласно стандарт БДС EN 13911:2006; 

 Топлозащитното облекло, ниво на защита 2 в съответствие със стандарт EN 469:2005;  

 Пожарникарски ръкавици, които защитават ръцете срещу топлина и/или пламък, 

изпитвани и маркирани в съответствие на изискванията на БДС EN 388:2006 в комбинация 

с БДС EN 407:2006 ; 

 Пожарникарски ботуши - код II, тип 3 

В) Самостоятелен дихателен апарат (SCBA) тип 2 отворена верига, който отговаря на 

изискванията на стандарт EN 137: 2006,  а ако е необходимо да се използва SCBA  

затворен кръг. 

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане 

Ответни мерки при разливи, течове или изпускане, с оглед предотвратяването или намаляването на неблагоприятните ефекти за хората и околната среда. 

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

6.1.1. При малък разлив1 

6.1.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи 

6.1.1.1.1. Ответни мерки а) Отстранете всички източници на запалване; 

b) Ограничете разлива, относно методите за ограничаване вижте точка 6.3; 

c) Покрийте шахтите на отточните канали; 

d) Не минавайте през разлива и не предприемайте мерки без да използвате съответните ЛПС 

6.1.1.1.2. Предпазни средства а) Общи средства за защита: Осигурете функциониране на балансирана вентилация, 

ограничете разпространението на парите на methanol чрез водна мъгла. 

b) Лични предпазни средства: задължително използвайте подходящите ЛПС, вижте раздел 8 

6.1.1.1.3. Процедури Информирайте лицата, отговорни за спешни случай. 

6.1.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи. 

6.1.1.2.1. Ответни мерки а) Отстранете причината (източника) за изтичането. 

b) Контролирайте действията и дейностите по ограничаване и почистване; 

6.1.1.2.2. Предпазни средства а) Контролирайте експозицията на изпаренията на methanol чрез функциониране на  

                                                      
1 Малък разлив: Условно се определен за количество по-малко от 40 L  
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ефективна балансирана вентилационна система или естествена вентилация;  

b) Проверете изправността и съответствието на характеристиките на използваните ЛПС с 

характеристиките на ЛПС, посочени в раздел 8 или оценката на риска. 

6.1.1.2.3. Процедури Анализирайте причините за аварията и предприемете съответните мерки за предотвратяване 

на подобни аварии. 

6.1.2. При голям разлив 

6.1.2.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи 

6.1.2.1.1. Ответни мерки Приложете ответните мерки, описани в точки 6.1.1.1.1, подточки от а) – d). Прекратете 

производствените операции.  

6.1.2.1.2. Предпазни средства Използвайте предпазните средства, включени в точка. 6.1.1.1.2. Използвайте допълнителни 

предпазни средства Вижте раздел 8. 

6.1.2.1.3. Процедури Спазвайте инструкции, включени в Плана за действия при аварии. 

6.1.2.2. За лицата, отговорни за спешни случаи. 

6.1.2.2.1. Ответни мерки a) При необходимост организирайте евакуиране на персонала следвайки организационния 

план за евакуация при пожари и аварии съгласно изискванията на Наредба № 7, ДВ 88/99 г, 

членове 248 -251 и разработените план-схеми за евакуация;  

b) Предприемете съответните мерки за предотвратяване на евентуален пожар, клас В: 

Изключете електрическото захранване,  проверете пожароизвестителната система,  

пожарогасителните средства – пожарогасители и пожарогасителна система; 

c) Ограничете разпространението на изпаренията от methanol чрез покриване на разлива с 

въздушно-химична пожарогасителна пяна (съставена от вода, пенообразовател и въздух); 

6.1.2.2.2. Предпазни средства a) Балансирана2 вентилационна система или естествена вентилация на помещението; 

b) Използвайте комплекта ЛПС, описан в раздел 8; 

6.1.2.2.3. Процедури a) Организирайте взаимодействието с други структури, имащи отношение към защита на 

населението; 

b) По възможност измерете3 концентрацията на methanol във въздуха на засегнатите области; 

с) Консултирайте се с експерт; 

d) При допускане на изтичане на смеси в канализацията или замърсяване на околната среда 

уведомете РПС и РИОСВ; 

e) Анализирайте причините за аварията, изгответе необходимите документи съгласно 

вътрешната организация на предприятието.  

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда 

6.2.1. Предпазване от замърсяване на канализацията Покрийте шахтите на отточната канализация. Подходящи материали: Неръждаема стомана 

клас 316 L,  Поливинилхлорид (polyvinylchloride) непластифициран. 

6.2.2. Опазване от замърсяване на почвата и водите  Разработени са следните инструкции за: 

a) периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени 

на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете; 

b) отстраняване на разливи и/или изливания на methanol върху производствената площадка 

6.2.3. Опазване от замърсяване на въздуха Съхранявайте смесите и опакованите продукти в плътно затворени контейнери и 

потребителски опаковки при условията указани в раздел 7. При процеса на производство в 

работните помещения да се поддържа температура 15С  -  25С. Извършвайте периодичен 

мониторинг на концентрацията на methanol във въздуха на производствените помещения и 

складовите помещения. Вижте точка 8.1.2. 

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване 

6.3.1. Техники за ограничаване на разлива а) Покрийте отворите на отточните канализации; 

b) Изграждане на преградни насипи от пръст, пясък или други инертни материали 

6.3.2. Техники за почистване на разлива 

6.3.2.1. Техники за неутрализиране:  

 

Не е необходимо неутрализиране, вижте раздел 9;  

                                                      
2 Балансираните вентилационни системи включват смукателен и нагнетателен вентилатор 

3 За бързо, удобно и евтино определяне концентрацията на токсични газове и пари във въздуха на работната среда може да използвате пробовземна помпа 

тип "Хигитест" или "Дрегер" и съответните Анализни индукаторни тръбички (AT) 
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6.3.2.2. Абсорбиращи материали:  

6.3.2.3. Техники за почистване:   

 

6.3.2.4. Необходимо оборудване за ограничаване / 

почистване. 

Вермикулит, силикагел, зеолит, активен въглен и други. 

 При малки разливи: след събиране на смесите с абсорбент измийте с вода 

 При големи разливи: за събиране на смесите използвайте подходяща техника;  

а) Използвайте мембранна помпа, задвижваща се със сгъстен въздух без електрическо 

захранване, проектирана така, че да не се нагрява при работа; 

b) Допуска се и използване на барабанна помпа, взривозащитена, материали на елементите 

в контакт със смесите: 316 неръждаема стомана, PVDF, CPVC и чист полипропилен / PVDF 

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение 

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа 

7.1.1. Предпазните мерки, които са целесъобразни по отношение на идентифицираните употреби, посочени в подраздел 1.2 

7.1.1.1. Противопожарни мерки Наливайте течностите само при загасени двигатели на автомбилите. 

7.1.1.2. Предотвратяването на преобразуването на 

аерозоли: 

Съхранявайте продуктите при препоръчителните условия, отбелязани на етикетите или в точка 

7.2 на настоящия ИЛБ. 

7.1.1.3. Предотвратяване работа с несъвместими 

вещества и смеси: 

Не смесвайте течностите за чистачки с търговска марка „BN Professional“ с други продукти 

със същото предназначение. 

7.1.1.4. При разлив:  Не палете двигателя веднага. Избършете внимателно замърсените повърхности.  

7.1.1.5. Обща хигиена:  Измийте ръцете след употреба. 

7.1.2. Предпазните мерки, които са целесъобразни по отношение на свойствата на смесите 

7.1.2.1. Противопожарни мерки: а) Отстранете източниците на запалване в производствените и складови помещения; 

b) Проверявайте периодично техническата изправност на машините и съоръженията и  за 

производство;  

с) Експлоатацията и ремонта на действащите електрически уредби и съоръжения да се 

извършва само от лица, притежаващи необходимата квалификационна група за безопасност 

при работа с електрически уредби, мрежи и съоръжения; 

d) Контактите, осветителните и отоплителните уреди в помещенията с експозиция на 

methanol да са снабдени със съответните предпазители; 

e) Провеждайте инструктажи по ПБ по реда на Наредба N: РД-07-2 от 2009 г. за условията и 

реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по 

правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

7.1.2.2. Предотвратяването на преобразуването на 

аерозоли: 

a) Разреждайте methanol само със студена вода, спазвайте технологичните инструкции за 

производство; 

b) Съхранявайте опакованите продукти съгласно инструкциите в точка 7.2 

с) При аварийно изпускане на methanol или на смесите третирайте разлива съгласно 

препоръките, описани в точка 6.1.1.1.2 – а) или точка 6.1.2.2.1 – с) 

7.1.2.3. Предотвратяване работа с несъвместими 

вещества и смеси: 

 

Вижте раздел 10. 

7.1.2.4. Общата хигиена на труда, Не пушете в помещенията с налични methanol и готови продукти. След приключване на 

работа измийте ръцете с вода и сапун, отстранете замърсеното облекло. 

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости 

7.2.1. Метеорологични условия на съхранение: Температурни граници, които  се отнасят за всички изброени смеси: от -20С  до 20С 

Без достъп на пряка слънчева светлина. 

7.2.2. Специфични изисквания за опаковане и съхраняване на смесите 

7.2.2.1. Контейнери  

7.2.2.1.1. Подходящи материали за контейнери: 

 

 

 

 

7.2.2.1.2. Подходящи материали за компонентите на 

оборудването (маркучи, уплътнители, меки връзки): 

7.2.2.1.3. Материали, които не трябва да се използват за 

 

 стабилизиран клас 316 L неръждаема стомана или  аустенитна неръждаема стомана;  

 пластмасовите контейнери трябва да се използват само за краткосрочно съхраняване на  

смесите. Качествата на полимерните материали за по-дълъг период от време се променят – 

загуба на механична якост в резултат на въздействие на methanol върху съдържащите се 

пластификатори. 

 

NBR (Nitrile butadiene rubber) и HNBR (Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber ); 
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контейнери за съхранение на смесите: 

 

7.2.2.1.4. Изисквания при съхранението на смесите в 

контейнери: 

поцинкована стомана, алуминиеви сплави, оловни сплави, магнезиеви сплави и платинени 

сплави; 

 

a) Количеството на смесите да не надвишава 80% от общия обем на контейнера.  

b) С цел ограничаване на разливи се изисква контейнерите да бъдат снабдени със 

събирателна вана от подходящ материал или бетонова обваловка с обем, който е с min 10% 

по-голям от полезния обем на контейнера. 

7.2.2.2. Потребителски опаковки 

a) Подходящи материали за потребителските опаковки на 

смесите: 

b) Материали , които не трябва да се използват за 

потребителските опаковки на смесите: 

с) Специални изисквания за потребителските опаковки: 

 

 

HDPE (High density polyethylene) и PP (Polypropylene) 

 

пластифициран PVC (Polyvinyl chloride), PS (Polystyrene), PMMA (Polymethyl methacrylate); 

Приспособления за затваряне, недостъпни за деца. 

Съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008,  Приложение II, Част 3 по отношение на смесите с 

търговски наименования  

 „BN Professional зимна течност за чистачки с температура на замръзване -60С“ 

 „BN Professional зимна течност за чистачки с температура на замръзване -40С“ 

 „BN Professional зимна течност за чистачки с температура на замръзване -30С“ 

 „BN Professional зимна течност за чистачки с температура на замръзване -25С“, които  

 a) са предназначени за масовия потребител; 

 b) съдържат methanol, CAS № 67-56-1 в концентрация по-голяма от определената пределна 

концентрация 3%, вижте раздел 3;  

c) отговарят на критериите за класифициране в клас на опасност: Остра токсичност, категория 

3 и клас на опасност: Специфична токсичност за определени органи, категория 1 

се изисква потребителската опаковка да е снабдена с  приспособления за затваряне, 

недостъпни за деца. 

7.2.2.3. Складова категория4: Зимните течности за чистачки с търговска марка „BN Professional“ отговарят на складова 

категория: Запалими течности5 (СК  3А ) 

7.2.2.4. Несъвместимости 

a) Смесите „BN Professional зимна течност за чистачки“ да се съхраняват отделно от вещества / смеси, посочени в таблица 1:  

Таблица 1 

                                Складова категория Класификация ADR/RID 

Символ Значение Клас Подклас 

1 Експлозивни вещества 1 - 

2А Газове под налягане 2 - 

2В Аерозолни опаковки 2 - 

4.1А и 4.1В Запалими твърди вещества 4 4.1 

4.2 Самозапалващи се вещества 4 4.2 

4.3 Вещества, които при контакт с водата, отделят запалими газове 4 4.3 

5.1А и 5.1С Оксидиращи вещества 5 5.1 

5.2 Органични пероксиди 5 5.2 

6.1В Негорими токсични вещества 6 6.1 

b) Допуска се в ограничени случаи съвместно складиране на смесите „BN Professional зимни течности за чистачки“ със следните вещества/смеси - таблица 2  

                                                      
4 От гледна точка на сигурността при складиране като се отчитат класификацията в категориите опасност съгласно Регламент CLP и специфичните свойства, обуславящи 

потенциалните опасности, смесите допълнително се класифицирани в т.нар. складови категории. При класифициране на смесите в съответна складова категория с  

предимство се разглеждат тези опасни свойства, които налагат прилагането на особени мерки по отношение на защита от пожар, както свойствата, определящи 

токсични ефекти и необратими ефекти на въздействие при експозиция. Складови категории не са еднозначни с категориите опасност, дефинирани от Регламент CLP 

(Директива DPD). Те са ориентирани към разделяне на класове съгласно ADR, и са обхванати в общо девет категории. Определените складови категории на смесите са 

от съществено значение при складовото планиране и управлението на складовете. Позоваване: Ръководство за складиране на химични вещества и препарати (София – 

2006 г.)   

5 Складова категория 3А: Запалими течности включва течни продукти, които при 50°C имат максимално парно налягане 3 bar (2.96 atm), точка на запалване 21 - 55°C и 

могат да се смесват с вода. 
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Таблица 2  

Складова категория  

(Символ и описание) 

Условия за съвместно складиране Класификация ADR/RID 

Клас Подклас 

3А: Запалими течни вещества Смесите може да се складират съвместно със следните запалими вещеста в складови 

помещения, ако веществата не надвишават определените пределни количества: 

Вещество, CAS  № Пределно количество [kg] 

Acrolein, 107-02-8   100  

Acrylonitrile, 107-13-1 1000 

Allylamine, 107-11-9     10 

Ethyleneimine, 151-56-4     10 

Alkaline Lead съединения   500 
 

3 - 

5.1В: Оксидиращи вещества Съвместно складиране се допуска, ако 

a) Kонтейнерите (потребителските опаковки) на запалимите смеси са снабдени с подходяща 

обваловка или събирателна вана; 

b) Смесване на запалимите смеси и оксидиращите вещества е практически невъзможно; 

с) В складовия участък се спазват всички необходими условия (подходящи опаковки и 

приспособления, гарантиращи плътно затваряне, вентилация и температура) така, че да не се 

допуска образуване на аерозоли или пари. 

5 5.1 

8А: Горими корозивнодействащи 

вещества Съвместното складиране на Запалими течности (СК 3А) с корозивнодействащи вещества е 

допустимо, ако при аварии не се повлияват свойствата ................................................................ 

8 - 

8B: Негорими 

корозивнодействащи вещества 
8 - 

11: Горими твърди вещества Съвместно складиране се допуска, ако в складовия участък се съхраняват само съответните 

вещества и участъка не се използва за други цели. 

- - 

 

7.2.2.5. Специфично проектиране на помещения и организационни мерки съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни 

химични вещества и смеси6 

7.2.2.5.1.  Специфично проектиране на складовите помещения  съгласно Раздел III, член 6 на Наредбата 

- точка 1: Осигуряване на транспортна инфраструктура7: 

 

 

- точка 2: Отделяне на склада8 от производствените и 

битовите помещения: 

- точка 6: Обособяване на отделен участък от склада за  

съхранение на смесите: 

 

- точка 8: Осигуряване и поддържане на технически 

средства за улавяне на евентуални разливи 

a) Подходяща рампа за товарене и разтоварване в близост до складовото помещение; 

b) За товарене и разтоварване на смесите да се използват само електро(мото)кари тип ЕХ 

или тип (LPA, DS и GS); 

 

Не се допуска съхранение на смесите в производствените помещения. 

 

Препоръчва се участъка да е отделен поне с пожаропоглъщаща или устойчива на пожар 

преграда и обозначен със съответстващата складова категория – 3А: Запалими течности; 

 

a) събирателни вани или обваловки, вижте точка 7.2.2.1.4 – b)  

b) съоръжения за събиране и обработка на водите от гасене на пожари, които трябва да са 

устойчиви на въздействието на смесите  

7.2.2.5.2.  Организационни мерки съгласно Раздел III, член 6 на Наредбата 

- точка 9: Ограничаване достъпа на външни лица  В склада се допускат само лицата, отговорни за съхранението на веществата / смесите. 

7.3. Специфични крайни употреби:  Употреби, различни от идентифицираните употреби, описани в точка 1.2 не са предвидени. 

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства 

8.1. Параметри на контрол  

8.1.1. Национални гранични стойности на професионална експозиция за methanol във въздуха на работната среда съгласно НАРЕДБА9 13 

Гранична стойност за 8h 260 mg/m3 

Специфични ефекти:  възможна е значителна резорбция чрез кожата 

 

8.1.2. Препоръчителни процедури за наблюдение 

 

                                                      
6 Приета с ПМС № 152 от 30.05.2011 г., Обн. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2011 г.   

7 "Транспортна инфраструктура" са пътища за достъп, съоръжения за товарене/разтоварване на опасни химични вещества и смеси. 

8 Складът е сграда, участък или помещение от сграда, който е определен за съхранение на вещества 

9НАРЕДБА № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа Издадена от министъра на труда 

и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г., в сила от 31.01.2005 г. 
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8.1.2.1. Оценка на експозицията на methanol във въздуха 

на работното място: 

 

сравняване на експозицията на работниците при вдишване със съответните гранични 

стойности за methanol на работното място съгласно насоките на БДС EN 689:2001 

8.1.2.2. Определяне на концентрацията на methanol във 

въздуха на работното място: 

 

При изпълнението на процедурите за определяне на концентрацията на methanol спазвайте 

изискванията, определени със стандарт БДС EN 482:2012 

8.2. Контрол на експозицията 

8.2.1. Подходящ инженерен контрол a) Балансирана вентилационна система; 

b) Система за контрол на температурата 

8.2.2. Индивидуални мерки за защита като лични предпазни средства – таблица 3 

Таблица 3 

З
а

щ
и

т

а
 н

а
  

Лични предпазни средства, които са подходящи за различните условия на експозиция 

Идентифицираната 

употреба 
Производство 

Аварийно изпускане 

Малък разлив Голям разлив 

Р
ъ

ц
е

те
 

Н
е

 с
е

 и
зи

с
к
в

а
 п

о
лз

в
а

н
е

 н
а

 Л
П

С
: 

1
) 

К
р

а
тк

о
тр

а
й

н
а

 е
к
с
п

о
зи

ц
и

я
та

; 

2
) 

Н
е

 в
к
лю

ч
в

а
 п

р
я
к
 к

о
н

та
к
т 

с
 т

я
ло

то
. 

Защитни ръкавици съгласно EN 374-2004 

1) Пряк контакт - характеристики 

Материал: Синтетичен каучук – NBR или BR 

Дебелина на материала: ≥ 0,7 mm 

Време на проникване: 480 min 

2) Пръски – характеристики 

Материал: Флуороеластомери – Витон 

Дебелина на материала: ≥ 0,7 mm 

Време на проникване: 120 min 

И
зп

о
лз

в
а

й
те

 Л
П

С
, 

о
п

р
е

д
е

ле
н

и
 з

а
 п

р
о

и
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о
д
с
тв

о
 

Защитни ръкавици съгласно EN 374-2004 

Материал: Ламинирано покритие или Viton® / Butyl 

Дебелина на материала: ≥ 0,7 mm 

Време на проникване: 240 - 480 min 

 

 

О
ч
и

те
 Защитни очила плътно прилепнали съгласно EN 

166-2001; Материал: Стъкло  

Защитни очила със странични предпазители съгласно 

EN 166-2001; Материал: Поликарбон  

 

Т
я

л
о

то
 

Защитен престилка: 

Материал: Nitrile и Butyl rubber, Neoprene 

 

Защитен костюм и ботуши 

1) Материал: Nitrile и Butyl rubber, Neoprene 

2) Специално разработени защитни костюми с 

търговски марки:   

- Tychem® (DuPont); 

- Saranex 

Д
и

ха
те

л
н

и
те

 п
ъ
ти

щ
а

 

Изискването за ползване и характеристиките на аспираторите се определят от концентрацията на methanol във въздуха 

< 260 mg/m3 (200 ppm)  

не се изисква ползване на аспиратор 

= 260 mg/m3 (200 ppm)  

а) да се предприемат мерки за колективна защита – функциониране на вентилационна система, вижте точка 8.2.1,  

b) респиратор с ½ маска за лице, който отговаря на изискванията на EN 140 с филтър тип А, клас 1 съгласно EN 141 или 

респиратор с пълно покриване на лицето, съгласно изискванията на EN 136, филтър тип А, клас 2 – EN 141; 

> 260 mg/m3 (200 ppm)  

да се използва дихателен апарат (SCBA) с отворена система със сгъстен въздух, с цяла маска, работещ при режим на високо / 

средно налягане (HP / MP), който отговаря на изискванията на Европейския стандарт EN 137 за тип 2 (БДС EN 137:2007) 
 

8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда 

8.2.3.1. Опазване на въздуха: Периодичен контрол и контрол при извънредни ситуации  на емисиите на methanol. 

8.2.3.2. Опазване на почвата:  Да се допускат разливи при производството и съхранение на смесите. 

8.2.3.3. Опазване на водата: Да не се допуска изтичане на смесите в канализационната система. Отпадъците от смесите 

да се съхраняват временно в подходящи маркирани контейнери и да се предават на лица, 

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

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства 

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства 

Агрегатно състояние на смесите:  Течности 

Миризма:   Характерна за methanol 

Праг на усещане за даден мирис:   Не е определен 

рН  (1g/l , 20°С):  Не е налична информация. 

Температура на топене:   Неприложима 

Първоначална точка на кипене и интервал на кипене: 72С  - „BN Professional зимна течност за чистачки с температура на замръзване -60С“   

77С  - „BN Professional зимна течност за чистачки с температура на замръзване -40С“   
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80С  - „BN Professional зимна течност за чистачки с температура на замръзване -30С“   

82С  - „BN Professional зимна течност за чистачки с температура на замръзване -25С“   

Точка на запалване: 20С  - „BN Professional зимна течност за чистачки с температура на замръзване -60С“ 

29С  - „BN Professional зимна течност за чистачки с температура на замръзване -40С“ 

35С  - „BN Professional зимна течност за чистачки с температура на замръзване -30С“ 

39C  - „BN Professional зимна течност за чистачки с температура на замръзване -25С“  

Парно налягане:   Не е налична информация. 

Плътност на парите: Не е налична информация. 

Скорост на изпаряване:   Не е налична информация. 

Запалимост (твърдо вещество, газ) Неприложимо. 

Долна/горна граница на запалимост и експлозия Не е налична информация. 

Плътност ( g/ml, 20°С ):   0,896  - „BN Professional зимна течност за чистачки с температура на замръзване -60С“  

0,930  - „BN Professional зимна течност за чистачки с температура на замръзване -40С“ 

0,948  - „BN Professional зимна течност за чистачки с температура на замръзване -30С“ 

0,952  - „BN Professional зимна течност за чистачки с температура на замръзване -25С“  

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

Коефициент на разпределение октанол/вода: Не е налична информация. 

Температура на самозапалване: Не е налична информация. 

Температура на разпадане: Не е налична информация. 

Вискозитет (sPc, 20C):   Не е налична информация. 

Експлозивни свойства: Не е налична информация. 

Окисляващи свойства:   Не е налична информация. 

9.2. Друга информация  

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност 

10.1. Реактивност Потенциални опасности от реакции на смесите 

 Експлозивни реакции (характерни са за сместа „BN Professional зимна течност за 

чистачки с температура на замръзване -60С“ : реакция с хлороформ + натриев метоксид; 

 Екзотермични реакции:  

- реакции с окислители:  хлороформ + натриев хидроксид, натриев хипохлорит, водороден 

пероксид;  

- с алкил алуминиеви соли;  

- с алкални метали: алуминий, цинк и магнезий; 

- минерални киселини: азотна киселина и сярна киселина;  

 Химични продукти на взаимодействието, притежаващи опасни свойства 

- формалдехид: смесите – „BN Professional зимни течности за чистачки“ се окисляват при 

взаимодействие с Калиев бихромат (K2Cr2O7) и Натриев бихромат (Na2Cr2O7), Калиев 

перманганат (KMnO4), ако окисляващ агент е в излишък на формалдехида се окислява 

допълнително до мравчена киселина; 

- Метил метаноат: кондензация на смесите с мравчена киселина; 

- Метил хлорид (хлорометан): взаимодействие с хлороводород; 

10.2. Химична стабилност Смесите са стабилни при препоръчителните условия на съхранение. 

10.3. Възможност за опасни реакции Вижте точка 10.1. 

10.4. Условия, които трябва да се избягват  температура над 30С;  

 топлина и пряка слънчева светлина; 

 пламък и искри,  

 статично електричество ; 

10.5. Несъвместими материали   чугун, олово, никел – корозия до 0.508 mm/година 

  магнезий, алуминий, калий и др; 

 киселини, киселинни хлориди, киселинни анхидриди; 

 окислители; 

 редуктори; 

 полимери: PBT Polyester (Valox) 

10.6. Опасни продукти на разпадане формалдехид, въглероден диоксид и въглероден монооксид 
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РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация 

11.1. Информация за токсикологичните ефекти 

Смесите не са изпитвани за установяване на потенциални токсикологични ефекти. Представената информация е за основната съставка – Methanol 

11.1.1. Oстра токсичност10 

 Отравянето с несмъртоносни дози при човек включва три етапа:  

- (1) наркотичен етап; 

- (2) латентен период от 10-15 часа;  

- (3) зрителни нарушения и увреждания на централната нервна система. 

 Симптомите на интоксикация включват некоординираност, слюкоотделяне, летаргия, наркоза и смърт 

11.1.1.1. Остра токсичност при поглъщане :  

11.1.1.1.1. при човек 

11.1.1.1.2. при животни (плъх)  

 

от 80 до 150 ml methanol; 

LD50: 6.2 – 13 g/kg bw. 

11.1.1.2. Остра токсичност при вдишване: 

11.1.1.2.1. при човек 

11.1.1.2.2. при животни  

 

LD100: 4000 до 13 000 ррм над 12 часа;  

LD50 = 8800 ppm за 8h 

11.1.1.3. Остра дермална токсичност – заек:  LD50 = 16 g/kg bw 

11.1.2. Субхронична / Хронична токсичност11 

Хроничнaтa експозиция на изпарения на methanol причинява конюнктивит, главоболие, виене на свят, безсъние, стомашни смущения, и двустранна 

слепота. Референтната доза (RfD)12 за methanol e 0,5 mg/kg bw .  

11.2. Kорозивност/дразнене на кожата 

Methanol лесно се абсорбира през кожата. Ефектите на въздействие се определят от метаболите на methanol. Вижте раздел 2.   

Тест Draize, заек, кожа: 20 mg / 24h -  Умерено дразнене  

11.3. Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите 

Тест Draize, заек, око: 100 mg/ 24h Умерено обратимо дразнене. 

11.4. Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата13 

Maximization test, морско свинче – отрицателен: не са доказани симптоми на алергичен контактен дерматит  

11.5. Mутагенност на зародишните клетки14 

ДНК инхибиране: човешки лимфоцити = 300 ммол /L.  

Увреждане на ДНК: орално, плъх = 10 umol /kg.  

Цитогенетичен анализ: орално, мишка = 1 g /kg.  

11.6. Kанцерогенност 

Methanol, CAS № 67-56-1: Не е регистриран от ACGIH, IARC, NIOSH, NTP или OSHA като вероятен канцероген 

11.7. Репродуктивна токсичност 

Ефекти при мъжките индивиди: 

- сперматогенеза: интраперитонеално, мишка TDLo = 5 g /kg (5 дни преди чифтосване); 

- тестисите – епидидима на семеотводните канали: орално плъх: TDLo = 200 ppm / 20h (78 седмици преди чифтосване).  

Ефекти при женските индивиди - фертилитет: орално, плъх: TDLo = 35295 mg /kg (15 дни след зачеване).   

11.8. СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция15 

При експозицията на methanol с концентрация > 3% са възможни токсични ефекти на зрителния нерв и централна нервна система. 

11.9. СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция 

Не е налична информация 

11.10. Oпасност при вдишване 

Не е налична информация, различна от информацията представена в точка 11.1. 

                                                      
10 Methanol is a safe, stable, energy dense, hydrogen rich, liquid transport fuel 

11 EPA United States Environmental Protection Agency - Methanol 

12 RfD е оценка на дневна орална експозиция на човешката популация (включително и чувствителните подгрупи), която е вероятно да бъде без осезаем риск от 

вредни ефекти, по време на живота. Това не е пряк оценител на риска, а по-скоро отправна точка, за да се преценят възможните ефекти. При експозиции по-

големи от определената RfD , потенциалът за вредни за здравето ефекти се увеличава.  

13 IUCLID Dataset Substance ID: 67-56-1, Creation date: 19-FEB-2000 

14 Позоваване 11.5 – 11.7: MSDS ACC # 95294 

15 SDS AEC Substrate Buffer, Issue Date May 2, 2014  
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РАЗДЕЛ 12: Екологична информация 

12.1. Токсичност 

Смесите не са изпитвани с цел установяване на потенциал за остра и хронична водна токсичност за водна на среда. Експерименталните данни за остра 

токсичност на methanol за две от трофичните нива водни организми са представени в таблица 4 

Таблица 4 

Вещество, CAS № Метод Експозиция Биологичен вид Стойност на L(E)C50  Позоваване 

67-56-1 - 96 часа Pimephales promelas LC50 =        29,4 mg/l А 

67-56-1  DIN 38412 24 часа Daphnia magna EC50 = 10000,0 mg/l  B
 

12.2. Устойчивост и разградимост 

Биохимично разграждане16: Methanol: биоразградимост = 95%, 28d (Метод: OECD 301D) 

12.3. Биоакумулираща способност  

Оценката за потенциала на биоакумулация на веществата 

във водни организми се определя от числените стойности 

на коефициента на разпределение октанол-вода (Kow) и 

фактора за биоконцентрация (BCF) 

Methanol17: log Kow = -0,77 и BCF = 0,2 

 

12.4. Преносимост в почвата  

Оценка за потенциала на преносимостта на веществата 

като изследвания на абсорбцията или изследвания на 

извличането, известното или прогнозирано 

разпространение в компонентите на околната среда се 

базира на Кос-стойностите   

Methanol: Кос = 9,0 

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB  

Съответствие  на methanol с критериите за идентифициране на PBT или vPvB съгласно с Регламент (EC) № 253/2011 от 15 март 2011г.: 

 Критерии за устойчивост (P) - Период на  

полуразграждане по-голям от 40 дни: 

 

Не отговаря, вижте точка 12.2. 

 Критерии за биоакумулиране (B) - Фактора на  

биоконцентрация при водните видове е по-висок от 2000: 

 

Не отговаря, вижте точка 12.3. 

  Критериите за токсичност (Т) класифициране в клас на  

опасност Специфична токсичност за определени органи 

след повтаряща се експозиция (STOT RE категория 1 или 

2) съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008: 

 

 

 

Methanol не е класифициран 

12.6. Други неблагоприятни ефекти Не са известни. 

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците 

13.1. Методи за третиране на отпадъците от смесите, изброени в точка 1.1. 

Методите за третиране на отпадъците се определят от класификацията на отпадъците съгласно Наредба 3 от 1.04.2004 г. за класификация на отпадъците. 

13.1.1. Класификация на отпадъка:  Отпадъка от смесите се класифицира като опасен отпадък, който притежава свойства, 

отговарящи на свойствата, изброени в Приложение 2 и характеристики от изброените в 

Приложение 3 на Наредба 3.   

13.1.2. Код на отпадъка от смесите:  16 01 21* 

13.1.3. Код на отпадъка от опаковките: 15 01 10* 

13.1.4. Методи за обезвреждане на отпадъците от 

смесите: 

 

 

 

 

13.1.5. Методи за третиране на отпадъците от опаковки: 

а) Не се допуска обезвреждане на отпадъците чрез: 

- събиране и изхвърляне с битовите отпадъци;  

- изхвърляне в канализационната система; 

b) препоръчва се отпадъците от смесите да се съхраняват временно в обозначени, плътно 

затворени контейнери и да се предават на лицата, притежаващи разрешително за третиране 

на отпадъците 

а) Отпадъците от опаковки да се събират разделно от отпадъците от смесите и битовите 

отпадъци; 

b) Да се съхраняват временно и да се предават за рециклиране на оторизираните лица. 

                                                      
16 IUCLID Substance ID: 67-56-1, 19-FEB-2000 

17 12.3 и 12.4 Позоваване: EPA 749-F-94-013a и MSDS, ACC# 95287, Methyl Alcohol, Dried; Maximum Water Content 0.02% 
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РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането 

14.1. Номер от списъка на ООН ADR/RID: 1230,  IMDG: 1230,  IATA: 1230 

14.2. Точно наименование на пратките по списъка на 

ООН: 

 

ADR/RID: Разтвори на Methanol; 

IMDG:       Разтвори на Methanol; 

IATA:         Разтвори на Methanol; 

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране: ADR/RID: 3  IMDG: 3,  IATA: 3 

14.4. Опаковъчна група: ADR/RID: II  IMDG: II,   IATA: II 

14.5. Опасности за околната среда: ADR/RID: не; 

IMDG:       замърсява реките; 

IATA:         не; 

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите: Внимание: Запалими и токсични течности. 

14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно 

приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC: 

 

Не е предвидено. 

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба 

Регламент (ЕС) № 1907/2006, член 59 (1). Списък  на 

веществата, подлежащи за регистриране:  

 

Methanol не е регистриран. 

Закона за защита от вредното въздействие на химичните 

вещества и препарати и продукти ДВ бр.10/04.02.2000г. 

 

Изискванията за защита от вредното въздействие на химичните препарати, регламентирани 

със Закона са взети под внимание при разработването на ИЛБ. 

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

контрола на опасностите от големи аварии, които 

включват опасни вещества 

 

 

Условия за съхранение: Ограничителни прагове 500/5000 t 

РАЗДЕЛ 16: Друга информация 

16.1. Методи за оценка на информацията, използвана за 

целите на класификацията 

 

 

16.1.1. Извършено е самостоятелно класифициране на смесите –зимни течности за чистачки  

под търговска марка „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 смесите съгласно член 

9, т.1 и т. 5 от Регламент CLP. 

16.1.2.  Извършено е паралелно класифициране на препаратите „BN Professional зимни 

течности за чистачки в съответствие с изискванията на Директива 1999/45/ЕО. Оценката на 

потенциалните рискове при експозиция на препаратите е извършена съгласно процедурите, 

определени с чл. 6 и чл. 7. на  Директива DPD   

16.2. 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 2010 г. за изменение на 

Регламент (ЕО) №1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, 

оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 

16.3. Текст към кодовете на предупрежденията за опасност от Раздел 3 , които не са поместени в Раздел 2 

Н371 Причинява увреждане на органите. 

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

INCI International Nomenclature of Cosmetic Ingredients 

IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry 

CAS Chemical Abstracts Service 

EINECS No European Community number, or EC number, also known as EC No., EINECS No 

RRN  REACH Registration Number (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 
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AFFF (R) пожарогасителна пяна Пожарогасителна пяна, състояща се от флуоровъглеродни и въглеводородни повърхностно 

активни вещества, смесени с различни разтворители, консерванти и стабилизатори. 

PVDF Polyvinylidene fluoride или polyvinylidene difluoride 

CPVC Chlorinated polyvinyl chloride 

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 

IMDG The International Maritime Dangerous Goods 

IATA  International Air Transport Association 

16.5 Литературни източници на данни, които не са указани в бележките под линия 

А: MSDS,  ACC# 95288, Methyl alcohol, 99% 

B: Свидетелство за безопасност съгласно EС, Вариант: 2.1.0 / BG, Дата на печатане: 

12.07.2011, продукт: Methanol, CH3OH, technical, 99.85% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


