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РАЗДЕЛ 1. Идентификация на продукта и данни за лицето, което го пуска на пазара 

РАЗДЕЛ 2. Описание на опасностите 

 

 

Информационен лист  

        за безопасност 
 

 

в съответствие с Правилника за съдържанието на информационния лист 
за безопасност  (Държавен вестник на РС, 100/11) и съгласно 

приложение II на REACH (ЕО 1907/2006) 
 

 

Подраздел 1.1. Идентификация на продукта 
 

Търговско наименование: ADDI R 

 
Подраздел 1.2. Идентифицирани употреби на продукта и употреби, които не се препоръчват 

 

Идентифицирани употреби: Външна фасадна мазилка „ADDI“ с добавен силикон, 
предназначена за контактни фасадни системи с топлоизолационни плочи от EPS или каменна 
минерална вата 

Употреби, които не се 
препоръчват: 

Не е препоръчително да се използва по друг начин, различен от препоръчания. 

 
Подраздел 1.3. Данни за доставчика 

 

Статут: производител 
Наименование на компанията Кнауф Земун ООД 
Адрес: ул. „Батайнички друм“ 

16б 
11 080 Земун 

Телефон: Tel: +381 11 207 45 00 
Fax: + 381 11 207 45 48 

Имейл: office@knauf.rs 

 

Подраздел 1.4. Телефонен номер при спешни случаи: 
 

Национален център за 
контрол на отравянията ВМА 

+381 11 360 8440 00-24ч 

 

 
Подраздел 2.1 Класифициране на веществото или сместа 

 Класификация на сместа 

Опасност вод. среда – хрон, 3, H412 

 
Пълният текст на предупрежденията за опасност (H) и наименованията на класовете на опасност са публикувани в 
раздел 16. 

 

 

Подраздел 2.2 Елементи на етикета 

Дата на 
съставяне: 

12.01.2018. 

Версия: 1.0 

Дата, от 
която се 
заменя 
предходна 
версия: 

- 

 

mailto:office@knauf.rs
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РАЗДЕЛ 3. Състав/информация за съставките 

 

 

Информационен лист за  

         безопасност 

 

в съответствие с Правилника за съдържанието на информационния лист 
за безопасност  (Държавен вестник на РС, 100/11) и съгласно 

приложение II на REACH (ЕО 1907/2006) 
 

Пиктограма за опасност: Няма 

Сигнална дума: Няма 

Предупреждения за опасност (H): H412. – Вреден за водните организми, с дълготраен ефект 

Препоръки за безопасност (P) P102. – Да  се съхранява извън обсега на деца 

P273 – Да се избягва изпускане в околната среда 

P501 – Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националното 
законодателство. 

Допълнителна информация за опасност: EUH 208 - Съдържа реакционна маса от:  5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-
oн и 2-мeтил-2Н-изотиазол-3-он (3:1), 1,2-бензизотиазол-3(2H)-oн. Може да 
предизвика алергична реакция. 

 

Подраздел 2.3 Други опасности 

Продуктът не покрива критериите за идентификация на вещества PBT* и vPvB* според Правилника за критериите за 
идентификация на вещества като PBT и vPvB (Държавен вестник на РС, брой 23/10) и приложение XIII на REACH. 

 

 

Подраздел 3.1. Информация за съставките на веществото 

Не е приложима 

Подраздел 3.2 Информация за съставките на сместа 
 

 

Химично 
наименование 

 

EО номер 
 

CAS номер 
REACH 
номер 

 

Индекс 
номер 

 

Класификация 
Специфични 
пределни 
концентрации 

Тегловен 
дял 

% 

 

 
диурон 

 
 
 

206-354-4 

 
 
 

330-54-1 

 
 
 

- 

 

 
006-015-00-9 

Канц. 2 H351  
Остра токс.4 H302 
Специф. токс.−VI 2 H373  
Опасност вод. среда –  
остра 1 H400 
Опасност вод. среда –  
хрон. 1 H410 

 

M = 
10 

 

0,06- 
<0,1 

 
карбендазим 

 
 

234-232-0 

 
10605-21-7 

 
- 

 
613-048-00-8 

Мут. зародиш 1B H340  
Репр. токс. 1B H360FD 
Опасност вод. среда –  
остра 1 H400 
Опасност вод. среда –  
хрон. 1 H410 

 

- 
 

0,03 - 
<0,05 

 
реакционна 
маса от:  5-
хлоро-2-метил-
4-изотиазолин-3-
oн и 2-мeтил-2Н-
изотиазол-3-он 
(3:1) 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

55965-84-9 

 
 
 

- 

 
 
 
 
613-167-00-5 

Остра токс. 3 *H331 
Остра токс. 3 *H311 
Остра токс. 3 *H301 
Кор. кожа 1B H314 
Сенсиб. кожа 1H317 
Опасност вод. среда –  
остра 1 H400 

Кор. кожа 1B; 
H314: C 
≥ 0,6 % Дразн. 
кожа 2; H315: 
0,06 % ≤ C < 
0,6 % Дразн. 
очи 2; H319: 
0,06 % ≤ C < 

 
 
 

0,000149 
- < 0,0015 

Дата на 
съставяне: 

12.01.2018. 

Версия: 1.0 

Дата, от която 
се заменя 
предходна 
версия: 

- 
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Опасност вод. среда –  
хрон. 1 H410 

0,6 % Сензиб. 
кожа  1; H317: C ≥ 
0,0015 % 

1,2-
бензизотиа
зол-3(2H)-
oн 

 
 

220-120-9 

 
 

2634-33-5 

 
 

- 

 
 

613-088-00-6 

Остра токс. 4 *H302 
Дразнене кожа 2H315 
Уврежд. очи 1 H318 
Сензиб. кожа  1 H317 
Опасност вод. среда –  
остра 1 H400 

Сензиб. кожа  1; 
H317: C ≥ 0,05 % 

 
0,0049- 
<0,05 
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РАЗДЕЛ 4. Мерки за първа помощ 

РАЗДЕЛ 5. Противопожарни мерки 

 

 

Информационен лист за  

        безопасност 

 

в съответствие с Правилника за съдържанието на информационния лист 
за безопасност  (Държавен вестник на РС, 100/11) и съгласно 

приложение II на REACH (ЕО 1907/2006) 
 
 

       Пълният текст на предупрежденията за опасност (H) и наименованията на класовете на опасност са публикувани в раздел 16. 

 

 

Подраздел 4.1 Описание на мерките за първа помощ 
 

Общи указания Сменете замърсеното или напоено облекло. 
Вдишване: Осигурете свеж въздух; в случай на усложнения се консултирайте с лекар 
Контакт с кожата: Измийте кожата със сапун и вода и повторете процедурата. 

Не използвайте разтворители и разредители 

Контакт с очите: В случай на контакт с очите, с чисти пръсти разтворете клепачите, като ги държите 
отворени, и мийте с чиста вода няколко минути, след което потърсете лекарска 
помощ. 

Поглъщане: Измийте устата и гърлото с вода и изплюйте. 

 

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

Възможни остри ефекти  

При вдишване Няма налична информация. 

При контакт с кожата Няма налична информация. 

При контакт с очите Няма налична информация. 

При поглъщане Няма налична информация. 
 
 

Симптоми при прекомерно излагане  

При вдишване Няма налична информация. 

При контакт с кожата Няма налична информация. 

При контакт с очите Няма налична информация. 

При поглъщане Няма налична информация. 

 

Подраздел 4.3 Спешна медицинска помощ и специално лечение 

Няма налична информация. 
 

 

Подраздел 5.1 Пожарогасителни средства 

Подходящи пожарогасителни средства: CO2, сух химически прах или водна струя. По-голям пожар се гаси с водна струя 
или пяна, устойчива на алкохол. 

Неподходящи пожарогасителни средства: Няма 

Дата на 
съставяне: 

12.01.2018. 

Версия: 1.0 

Дата, от която 
се заменя 
предходна 
версия: 

- 
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РАЗДЕЛ 6. Мерки при аварийно изпускане 

 
 

 

Информационен лист за 

           безопасност 
в съответствие с Правилника за съдържанието на информационния лист 

за безопасност  (Държавен вестник на РС, 100/11) и съгласно 
приложение II на REACH (ЕО 1907/2006) 

Подраздел 5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 

При пожар могат да се отделят: 

Дим. 
Въглероден оксид 
(CO)  
Въглероден диоксид 
(CO2) 

 
Подраздел 5.3 Съвети за пожарникарите 

 

Специално защитно 
облекло 

Както при всеки пожар, да се носи автономен дихателен апарат и подходящо защитно 
облекло. Да не се вдишват взривни газове и газове, образувани при горене.  
 

 
Допълнителна информация 

Застрашените контейнери да се охлаждат с водна струя. Замърсената вода от гасенето да 
се събира отделно и да не се допуска изтичането й в канализационната система. 
 

 

 

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

Да се носи защитна 

екипировка. 

Да се осигури подходяща 

вентилация. 

Подраздел 6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда 

Да се предотврати изтичане на продукта в канализацията, 

повърхностните и подземните води.  Да не се допуска 

проникване в почвата/под почвата.  

Да се уведомят компетентните органи, ако продуктът проникне във 

воден басейн или канализация.    

Да се уведомят компетентните органи, ако продуктът проникне в 

почвата/под почвата. 

 

Подраздел 6.3 Мерки и материали за ограничаване и почистване 

Разлетият  продукт да се събере с помощта на материал, абсорбиращ течността (напр. пясък, инфузорна пръст, дървени 
стърготини, универсални средства). 

  

Подраздел 6.4 Позоваване на други раздели 

За информация, свързана с: 

Дата на 
съставяне: 

12.01.2018. 

Версия: 1.0 

Дата, от която 
се заменя 
предходна 
версия: 

- 
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РАЗДЕЛ 7. Работа и съхранение 

 безопасна работа: виж раздел 7 

 лични предпазни средства: виж раздел 8 

 третиране: виж раздел 13. 
 

 

 

Подраздел 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа 

Да се осигури подходяща вентилация. 

 

Подраздел 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости 
 Изисквания към складовите помещения и съдовете: Да се съхранява в оригинална опаковка. 

 Указания за съвместно съхранение:
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РАЗДЕЛ 8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства 

РАЗДЕЛ 9. Физични и химични свойства  

 

 

Информационен лист за  

           безопасност 

в съответствие с Правилника за съдържанието на информационния лист 
за безопасност  (Държавен вестник на РС, 100/11) и съгласно 

приложение II на REACH (ЕО 1907/2006) 
 

Да не се складира заедно с киселини и основи. 

Да се съхранява далече от оксидиращи агенти. 

 
 Друга информация за условията за 
съхранение:  Съдът трябва да бъде 
добре затворен. Продуктът да се пази от  
замръзване. Да не се излага на пряка 
слънчева светлина. 

 

Подраздел 7.3 Специфични употреби на продукта 
Няма налична информация. 

 

 

Подраздел 8.1 Параметри на контрол на експозиция 

Гранични стойности на експозиция на работното място  
Съгласно Правилника за мерките за безопасни и здравословни условия на труд (Държавен вестник на РС, бр. 106/2009) за нито 
една от съставките не са отбелязани гранични стойности на експозиция.  

 

Подраздел 8.2 Контрол на експозицията и лични предпазни мерки 
 

 

Обща информация 

Да се избягва контакт с кожата и очите. 
Да се използва защитен крем. 
По време на работа да не се яде, пие и пуши. 
Преди пауза и при приключване на работа да се измият ръцете. 

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

Защита на дихателните органи 
При недостатъчна вентилация да се осигури защита на дихателните 
органи, но само ако продуктът се нанася чрез пръскане.   

 
 
 
 

 
       
    Защита на ръцете 

Защитни ръкавици, устойчиви на химикали (EN374) 
При доставчика да се провери информацията за проникване и 
време на пробив на ръкавиците.   
При употреба да се вземат предвид специфичните условия на 
място, като например опасност от пръскане, време на контакт с 
продукта и температура.  
За предпазване  от пръскане се 
препоръчват ръкавици:  
Материал: нитрил 
В съгласие с доставчика на защитни ръкавици може да бъде избран друг 
вид, осигуряващ същата защита 

Защита на очите 
Да се носят защитни очила или плътно прилепващи защитни очила (EN 
166), ако има вероятност да пръска 

Защита на тялото Защитно работно облекло 

КОНТОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА Да не се допуска да проникне във водата и почвата. 

 

Дата на 
съставяне: 

12.01.2018. 

Версия: 1.0 

Дата, от която 
се заменя 
предходна 
версия: 

- 
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РАЗДЕЛ 10. Стабилност и реактивност 

 

 

Информационен лист за 

     безопасност 

в съответствие с Правилника за съдържанието на информационния лист 
за безопасност  (Държавен вестник на РС, 100/11) и съгласно 

приложение II на REACH (ЕО 1907/2006) 
 

Подраздел 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства 
 
 

Външен вид – агрегатно състояние 
Цвят 

пастообразна маса 
бял 

Мирис Лек мирис 
Граница на мириса: няма налична информация 
pH: Неутрално до слабо алкално 
Точка на топене / точка на замръзване: няма налична информация 

Точка на кипене/интервал на кипене:: няма налична информация 

Точка на възпламеняване: няма налична информация 
Скорост на изпаряване: няма налична информация 
Запалимост ( твърдо вещество, газ): няма налична информация 
Горна / долна граница на запалимост 
или експлозивност: 

няма налична информация 

Налягане на парите: няма налична информация 
Плътност на парите: няма налична информация 

Относителна плътност: 1,8 kg/dm3 
Разтворимост/смесване с вода: смесва се с вода 
Коефициент на разпределение: n- 
октанол/вода: 

няма налична информация 

Температура на самозапалване няма налична информация 
Температура на разпадане: няма налична информация 
Вискозитет 
*динамичен 

29500 mPa∙s 

Експлозивни свойства: няма налична информация 
Оксидиращи свойства: няма налична информация 

 

Подраздел 9.2 Друга информация 

Няма допълнителна информация 
 

 

Подраздел 10.1 Реактивност 

При нормални условия на работа и складиране този продукт не е реактивен. 

Подраздел 10.2 Химична стабилност 

При нормални условия на работа и складиране този продукт е стабилен. 

Подраздел 10.3 Възможност за опасни реакции 

Няма налична информация. 

Подраздел 10.4 Условия, които трябва да се избягват 

Няма налична информация. 

Дата на 
съставяне: 

12.01.2018. 

Версия: 1.0 

Дата, от която 
се заменя 
предходна 
версия: 

- 
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РАЗДЕЛ 11. Токсикологична информация 

 

 

Информационен лист за  

           безопасност 

в съответствие с Правилника за съдържанието на информационния лист 
за безопасност  (Държавен вестник на РС, 100/11) и съгласно 

приложение II на REACH (ЕО 1907/2006) 

 
 

Подраздел 10.5 Несъвместими материали 

Разтвори на силни 
киселини и основи. 

Силни оксидиращи агенти.  

Подраздел 10.6 Опасни продукти на разпадане 

Няма налична информация. 

 

 

Подраздел 11.1 Информация за токсикологичните ефекти 
 

Остра токсичност Диурон: 
Остра орална токсичност: 

LD50: 1017 mg/kg, Плъх 
Остра дермална токсичност: 
LD50: > 5000 mg/kg, Плъх 
Карбендазим: 
Остра орална токсичност: 
LD50: 6400 mg/kg, Плъх 
Остра инхалационна токсичност: 
LC50: 5,6 mg/l, 4 h, Плъх, прах/мъгла 
Остра дермална токсичност: 
LD50: > 2000 mg/kg, Плъх 
На база данните за отделните съставки и критериите за класифициране сместа не попада в 
този клас на опасност. 

Корозивен ефект върху 
кожата/дразнене : 

Диурон: 
Не предизвиква дразнене на кожата, Заек 
Карбендазим: 
Не предизвиква дразнене на кожата, Заек 
Не отговаря на критериите за класифициране. 

Тежко увреждане на очите / 
дразнене на очите: 
 

Диурон: 
Не предизвиква дразнене на очите, Заек 
Карбендазим: 
Не предизвиква дразнене на очите, Заек 

Не отговаря на критериите за класифициране. 

Сенсибилизация на 
респираторни органи или на 
кожата 

Диурон: 
Не е предизвикал сенсибилизация при лабораторни животни. Маймуна, OECD- 406 
Карбендазим: 
Не е предизвикала сенсибилизация при лабораторни животни. Маймуна  
Сместа не попада в този клас на опасност, но заради концентрацията на съставки, 
класифицирани в категория  1, H317, и критериите за отделяне тази смес е обозначена 
допълнително  с EUH208 
 

Дата на 
съставяне: 

12.01.2018. 

Версия: 1.0 

Дата, от която 
се заменя 
предходна 
версия: 

- 
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Мутагенност  на 
зародишните клетки 
 

Карбендазим: 
Генотоксичност in vivo: 
Някои опити in vivo са дали положителен резултат. 
Не отговаря на критериите за класифициране. 
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РАЗДЕЛ 12. Екотоксична информация 

 

 

Информационен лист за 

            безопасност 

в съответствие с Правилника за съдържанието на информационния лист 
за безопасност  (Държавен вестник на РС, 100/11) и съгласно 

приложение II на REACH (ЕО 1907/2006) 
 

Канцерогенност: Диурон: 
Канцерогенност – Оценка: 
Ограничена информация за канцерогенен 
ефект. 
Не отговаря на критериите за 
класифициране. 

Репродуктивна токсичност: Карбендазим: 
Репродуктивна токсичност - Оценка: 
Може да окаже негативно въздействие 
върху репродуктивните способности или 
плода.  
Не отговаря на критериите за 
класифициране. 

Специфична токсичност за 
определени органи  
– еднократна 
експозиция 

Няма налична информация 

Специфична токсичност за 
определени органи  
– повтаряща се експозиция 

Няма налична информация 

Опасност при вдишване Няма налична информация 

Друга информация: Няма налична информация 

 

 

 

Подраздел 12.1 Токсичност 
Информация за съставките: 
Диурон: 

Токсичност за рибите: 
LC50 (Oncorhynchus mykiss): 5,6 mg/l, 96 h 
Токсичност за дафниите и другите водни безгръбначни: 
EC50 (Daphnia magna (дафния)): 1,4 mg/l, 48 h 
Токсичност за водораслите: 
EC50 (Desmodesmus subspicatus (зелени водорасли)): 0,022 
mg/l, 96 h M-faktor (остро): 10 

 
Карбендазим: 
Токсичност за рибите: 
LC50 (Cyprinus carpio (шаран): 0,61 mg/l, 96 h 
Токсичност за дафниите и другите водни 
безгръбначни: 
EC50 (Daphnia magna (дафния)): 0,087 mg/l, 48 h 
Токсичност за водораслите: 
EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (зелени водорасли)): 1,3 mg/l, 72 h 

Дата на 
съставяне: 

12.01.2018. 

Версия: 1.0 

Дата, от която 
се заменя 
предходна 
версия: 

- 
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На база информацията за съставките, класифицирани като опасност вод.среда, остра 1 H400 и опасност вод. среда – хрон 1.  
H410, както и на критериите за класификация, сместа се класифицира в този клас на опасност като опасност вод. среда – хрон 
3. H412. (по метода на сумиране) 

 

Подраздел 12.2 Устройчивост и разградимост 
 

Биоразградимост Няма 
информация 
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РАЗДЕЛ 13. Обезвреждане на отпадъците 

 

 

Информационен лист за  

               безопасност 
в съответствие с Правилника за съдържанието на информационния лист  

за безопасност  (Държавен вестник на РС, 100/11) и съгласно  
приложение II на REACH (ЕО 1907/2006) 

 

Други процеси на разградимост Няма информация 
 

Подраздел 12.3 Биоакумулираща способност 
Няма налична информация. 

Подраздел 12.4 Преносимост в почвата 
Продуктът не бива да попада в канализацията, повърхностните и подземните води. 

 

Подраздел 12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB  
PBT/vPvB: Не е приложимо. 

 

Подраздел 12.6 Други вредни ефекти 
Няма налична информация  

 

 

Подраздел 13.1 Методи за третиране на отпадъци 

Обезвреждане на неизползван Остатъците от биоцидния продукт трябва да бъдат третирани съгласно Закона за управление на 
отпадъците (Държавен вестник на РС, бр. 36/09, 88/10 и 14/16), а замърсените опаковки – 
съгласно Закона за опаковките и отпадъците от опаковки (Държавен  

продукт/замърсена опаковка: вестник на РС, бр. 36/09) 
 
Начин на обработка на                   Концентрираното съдържание или замърсената опаковка се предават на 
отпадъците: упълномощено юридическо лице 

 

Обозначение на отпадъците 08 01 12 отпадъчна боя и лак, различни от упоменатите в 08 01 11 
според каталога на отпадъците 17 09 04 смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от  
                                                               упоменатите в 17 09 01,  17 09 02 и 17 09 03 

 

Празна опаковка – Препоръка: Третира се съгласно националното и местното законодателство. Чистите 
опаковки са подходящи за рециклиране съгласно местните разпоредби. 

Подходящи средства за Вода, ако е необходима, с почистващ препарат 
почистване: 
  

 

РАЗДЕЛ 14. Информация относно транспортирането 

Обща 
информация 

Продуктът не е класифициран като опасен съгласно разпоредбите за транспорт на 
опасни товари. 

 

Подраздел 14.1 Номер по списъка на ООН:  Не е приложим 

Подраздел 14.2 Tочно наименование на пратката по списъка 

на ООН:                                                                                 Не е приложим   

Подраздел 14.3 Клас на опасност  

Дата на 
съставяне: 

12.01.2018. 

Версия: 1.0 

Дата, от която 
се заменя 
предходна 
версия: 

- 
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при транспортиране:                                                        Не е приложим  

Подраздел 14.4 Опаковъчна група:                           Не е приложим  

Подраздел 14.5 Опасност за околната среда         Не е приложим 

Подраздел 14.6 Специални предпазни 
мерки за потребителите: 

  Няма налична информация. 

Подраздел 14.7 Транспортиране  

в насипно състояние:                                                     Няма налична информация. 
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РАЗДЕЛ 15. Информация относно нормативната уредба 

РАЗДЕЛ 16. Друга информация 

 

 

Информационен лист за 

            безопасност 
в съответствие с Правилника за съдържанието на информационния лист  

за безопасност  (Държавен вестник на РС, 100/11) и съгласно  
приложение II на REACH (ЕО 1907/2006) 

 

 

Подраздел 15.1 Нормативна уредба относно безопасността, здравето и околната среда 

Закон за химикалите (Държавен вестник на РС, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15); REACH (EО 1907/2006). 

Правилник за класифициране, опаковане, етикетиране и информиране за химични вещества и определени продукти 

съгласно Глобалната хармонизирана система за класифициране и етикетиране на ООН (Държавен вестник на РС, бр. 

105/2013 и 52/17)  (Regulation (EC) no 1272/2008 of the European Parliament And of the Council of 16 December 2008 on 

classification, labelling and packaging of substances and mixtures). 

Правилник за превантивните мерки за безопасни и здравословни условия на труд при експозиция на химични агенти (Държавен 
вестник на РС, бр. 106/2009) 

 
Подраздел 15.2 Оценка за безопасността на химичното вещество 

Оценка за безопасност не е извършена за тази смес. 

 

 
Съкращения и акроними 
 

PBT- устойчиви, биоакумулиращи и токсични вещества 
vPvB- много устойчиви и много биоакумулиращи вещества 
REACH - REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 
concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) 
ADN/ADNR European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods 
by Inland Waterways - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по 
река 
LC50 -Lethal Concentration-Letalna koncentracija; летална концентрация за 50% от членовете 
на тестова популация 

LD50 -Lethal Dose-Letalna doza; летална доза за 50% от членовете на тестова популация 
ErC50 -Half Maximal Effective Concentration - концентрация, при която се наблюдава 50% 
потискане на скоростта на растеж 
EC50 – Средна ефективна концентрация 
Bw – Телесно тегло 
IATA International Air Transport Association – Международна асоциация за въздушен 
транспорт 
ICAO International Civil Aviation Organization – Международна организация за 
гражданска авиация 
IMDG International Maritime Dangerous Goods – Международен кодекс за превоз на 
опасни товари по море 
RID International Rule for Transport of Dangerous Substances by Railway – Правилник  
за  международен  железопътен  превоз  на  опасни  товари 
VMA Военномедицинска академия 
UN Обединени нации 

Дата на 
съставяне: 

12.01.2018. 

Версия: 1.0 

Дата, от която 
се заменя 
предходна 
версия: 

- 
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Информационен лист за 

           безопасност  
в съответствие с Правилника за съдържанието на информационния лист  

за безопасност  (Държавен вестник на РС, 100/11) и съгласно  
приложение II на REACH (ЕО 1907/2006) 

 

Съкращения за 
клас на опасност: 

Остра токс. 4 - остра токсичност, 
категория 4  
Остра токс. 3 - остра токсичност, 
категория 3 
Кор. кожа 1A - Корозивен ефект/ дразнене на кожата, 
категория 1A  
Кор. кожа 1В - Корозивен ефект/ дразнене на кожата, 
категория 1В  
Сенсиб. кожа 1- Сенсибилизация на кожата, категория 1 
Специф.токс.-VI 2 – Специфична токсичност за определени органи – повтаряща се 
експозиция, категория 2 
Опасност вод.среда, остра 1 .- Опасност за водната среда, остра, категория 1 
Канц. 2- канцерогенност, категория 2 
Мут.зародиш 1B- Мутагеност на зародишните клетки, 
категория 1B  
Репр. токс. 1B - репродуктивна токсичност, категория 1B 

Опасност вод. среда – хрон 1. -Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 1 
Опасност вод. среда – хрон 3. -Опасност за водната среда – хронична опасност, категория 3 
 

Значение на H и EUH 
фрази 

H302: Вреден при поглъщане 
H301: Токсичен при 
поглъщане 
H311: Токсичен в контакт с кожата 
H331: Токсичен при вдишване 
H314: Причинява тежки изгаряния на кожата и 
сериозно увреждане на очите 
H317: Може да причини алергична кожна 
реакция 
H351: Предполага се, че може да причини рак 
H340: Може да причини генетични дефекти 
H360FD: Може да окаже негативно въздействие 
върху репродуктивните способности или плода 
H400: Много токсичен за водните организми 
H410: Много токсичен за водните организми, с дълготраен ефект 
H412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. 

 
EUH208: „Съдържа  (химично наименование на веществото, което предизвиква 
сенсибилизация). Може да предизвика алергична реакция 
 

Източници на информация: Уеб сайт на Европейската агенция по химикали: http://echa.europa.eu/ 
Информационен лист за безопасност за суровината Parmetol® DF 19 forte, ELTON 
Corporation Ltd. Версия 07.00 od 17.06.2015 

Дата на 
съставяне: 

12.01.2018. 

Версия: 1.0 

Дата, от 
която се 
заменя 
предходна 
версия: 

- 

 

http://echa.europa.eu/
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Съвети за обучение  
За служителите: 

Служителите, които използват продукта, трябва да бъдат обучени за рисковете за здравето, 
хигиената, използването на лични предпазни средства, за превантивните мерки за 
предотвратяване на инциденти, спасителните дейности и т.н.  
Информацията в листа за безопасност е предназначена за всички, които са в контакт с  
продукта, т.е. използват го, работят с него или го транспортират. Посочените данни 
отговарят на настоящите ни познания и подлежат на промени. Тези, които ползват 
нашия продукт, са длъжни да следват указанията и да поемат отговорност за това. 

 

 
Отговорност: Листът за безопасност съдържа информация, базирана на настоящите ни познания. 

Предоставените данни са само насока за безопасна работа, употреба, съхранение, 
транспортиране, изхвърляне и обезвреждане и не е гаранция или спецификация за качество. 
Информацията се отнася за точно определен продукт и има вероятност тя да е неприложима 
в случаите, когато този продукт се използва в комбинация с други химикали или в процеси, 
които не са указани в този лист за безопасност. 
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Информационен лист за  

            безопасност 
 

 

в съответствие с Правилника за съдържанието на информационния лист 
за безопасност  (Държавен вестник на РС, 100/11) и съгласно 

приложение II на REACH (ЕО 1907/2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата на 
съставяне: 

12.01.2018. 

Версия: 1.0 

Дата, от която 
се заменя 
предходна 
версия: 

- 

 


