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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

Съгласно Правилника за съдържанието на информационния лист за безопасност 

„Държавен вестник на Република Сърбия бр. 100/11“ и II REACH (Регламент EО № 

1907/2006) 

 

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

предприятието 
 

1. 1. Идентификация на веществото или сместа 

 

Търговско име RP 240 

 

Съдържа:  Портландцимент, калциев дихидроксид 

 

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и 

употреби, които не се препоръчват 

 

Идентифицирани употреби:RP 240 e фабрично произведена минерална тънкослойна 

завършваща фасадна мазилка с влачена структура. 

 

Употреби, които не се препоръчват: Не се препоръчва употреба по начин, различен 

от препоръчания. 

 

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 

Статус:  Производител на сместа (следващ потребител) 

Наименование: Кнауф Земун д.о.о. 

Адрес:   ул. „Батайнички друм“ № 16б  11080 Земун 

Телефон:  Тел.: + 381 11 207 45 00 

Факс: + 381 11 207 45 48  Ел. поща:office@knauf.rs 
Вносител: 
Кнауф България ЕООД Ул. „Ангелов връх“ № 27    1618 София 
Тел: +359 2 91 789 10 Email: info@knauf.bg 

 

1.4. Телефонен номер при спешни случаи: 
Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Пирогов“ Тел: +359 2 91 544 09 

 

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите 
 

2.1. Класификация на веществото или сместа 

Класификация на сместа съгласно Правилника за класификацията, опаковането, 

етикетирането и рекламирането на вещества и смеси и определени продукти в 
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съответствие с глобалната хармонизирана система за класификация и обозначаване UN 

(„ДВ на РС“ бр. 105/2013 и52/17) иРегламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP).  

Дразн. кожа 2, H315 

Сенсиб.кожа 1, H317 

Увр. очи 1, H318 

 

* Пълният текст на предупрежденията за опасности (H) и класа опасност са посочени в 

Глава 16. 

 

2.2. Елементи на етикета 

Обозначаване на сместа съгласно Правилника за класификацията, опаковането, 

етикетирането и рекламирането на вещества, смеси и определени продукти в 

съответствие с глобалната хармонизирана система за класификация и обозначаване UN 

(ДВ на РС бр. 105/2013 и52/17) и Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP).  

 
Обозначаване  

Пиктограма за опасност 

  
(GHS05)    (GHS07) 

Сигнална дума: Опасност 

Предупреждение за опасност (H): H315 Предизвиква дразнене на кожата. 

H317 Може да причини алергична кожна реакция. 

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.. 

Препоръки за безопасност (Р): P102 Да се съхранява извън обсега надеца. 

P261 Избягвайте вдишване на прах. 

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно 

облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. 

P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с 

вода. 

P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте 

внимателно с вода в продължение на няколко минути. Да се 

свалят контактните лещи, ако има такива и доколкото това е 

възможно. Продължете да промивате. 

P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ 

/на лекар/… 

P501 Отпадъците от съдържанието/съда да се третират в 

съответствие с местните, регионалните/националните/ 

международните разпоредби. 

Допълнителна информация за 

опасност: 

Съдържа: Портландцимент, калциев дихидроксид 

При правилно съхранение съдържанието на разтворим хром 

(VI) не  надвишава 0,0002% в продължение на не по-малко от 

12 месеца от датата на опаковане. 

 

2.3 Други опасности 
Веществото или сместа не отговаря на критериите за идентифициране като PBT* или 
vPvB* съгласно Правилника за критериите за идентифициране на веществата като 
PBT или vPvB(„Държавен вестник на Република Сърбия“ бр. 23/10) и REACH, 
приложение XIII. 
 



 

 

                         

Данни за други вредни въздействия върху човешкото здраве: продуктът реагира с вода 
алкално, поради което при използването му трябва да се носят предпазни ръкавици и да 
се избягва по-продължителен контакт с кожата. 
 

РАЗДЕЛ 3. Състав / Информация за съставките 
 
3.2. Данни за съставките на сместа 
 
Продуктът съдържа мраморни фракции, мраморно брашно, цимент, вар, полимерна 
дисперсия, целулозен етер, нишестен етер, фибри. 
 

Съставки ЕС номер CAS номер 
Идентифи-

катор Класификация 
% 

тегловен 

Портланд 

цимент 
266-043-4 65997-15-1 / 

Дразн кожа 2, H315 

Увр. очи 1, H318 

Сенсиб.кожа 1, H317 

Спец. токс.− JI 3, H335 

9,0 – 11,0 
 

Калциев 

дихидроксид 
1305-62-0 215-137-3 / 

Дразн кожа 2, H315 

Увр. очи 1, H318 

Спец. токс.− JI 3, H335 

7,0 – 8,0 
 

За пълното наименование на класа опасности и уведомлението за опасностите се 

информирайте в Раздел 16. 

Забележка: ниско съдържание на хром VI (под 2 мг/кг (0.0002%) от общата суха маса на 

готовия за използване цимент) – съгласно Правилника за ограниченията и забраните за 

производство, търговия и използване на химикали № 47 („ДВ на РС“ бр. 90/13, 25/15, 

2/16 и 44/17)(Restrictionno. 47. Chromium VI compounds of Annex XII of REACH). 
 

РАЗДЕЛ 4. Мерки за първа помощ 
 
4.1. Описание на мерките за първа помощ 
 
При вдишване:  Ако се вдиша, пострадалото лице да се изведе на свеж 

въздух и да се успокои. Ако пострадалото лице започне да 
кашля учестено и да  диша тежко, да се потърси лекарска 
помощ. 

 
При контакт с кожата: Частите на тялото, за които има съмнение, че са били или са 

в контакт с продукта, трябва незабавно да се измиятобилно 
със студена вода в продължение на поне 15 мин. Кожата 
трябва да се измие с pH-неутрален сапун. Върху мястото на 
контакта да не се нанасят никакви кремове. При поява на 
зачервяване с парене или болка да се потърси съвети помощ 
от лекар. 

 
При контакт с очите: При контакт с очите с чисти пръсти отворете клепачите 

(като ги държите отворени) и така изплаквайте с чиста вода 
в продължение на не по-малко от15 минути, а след това 
потърсете съвет и помощ от очен лекар. 

 
При поглъщане: Да не се предизвиква повръщане. Да се изплакне устата и 

гърлото с вода и да се изплюе. На пострадалото лице да се 
даде да пие 200 до 300 мл вода. При поява на симптоми 
незабавно се потърси лекар за оказване на помощ.  



 

 

                         

 
4.2 Най-важните остри и настъпващи след известен период от време симптоми и 
ефекти  
 
Потенциални остри ефекти 
При вдишване  Няма данни. 
При контакт с кожата Може да предизвика сенсибилизация при контакт с кожата. 

Предизвиква дразнене на кожата. 
При контакт с очите Риск от сериозно увреждане на очите. 
При поглъщане  Няма данни. 
 
Симптоми при прекомерно излагане на въздействието на продукта 
При вдишване  Няма данни. 
При контакт с кожата Продуктът съдържа цимент, който при контакт с телесни 
 течности (пот и др.) предизвиква силна алкална реакция, 

която може да причини дразнене или изгаряния. 
При контакт с очите Няма данни. 
При поглъщане  Няма данни. 
 
4.3 Указания за необходимостта от неотложни медицински грижи и специално 
лечение  
 
Съвет за лекаря При контакт с телесни течности (пот и др.) продуктът 

предизвиква силна алкална реакция, която може да причини 
дразнене или изгаряния. Симптоматично лечение. При инцидент 
или поява на симптоми незабавно потърсете лекар (ако е 
възможно, покажете му информационния лист за безопасност). 

. 
Защита за лицата, предоставящи Няма данни. 
първа помощ 
 
Данни за клинични изпитвания и Няма данни. 
и медицинско наблюдение на  
настъпващите след известен период  
от време ефекти, които сместа може  
да предизвика 
 
Данни за антидот   Няма данни. 
 
Данни за по-тежки   Няма данни. 
медицински състояния 
 
Данни за противопоказания  Няма данни. 
 
 

РАЗДЕЛ 5. Противопожарни мерки 
 
5.1. Пожарогасителни средства  
Подходящи средства: Няма данни. 
Неподходящи средства: Загасене на пожари в околността да не се използва вода, тъй 
като ако възникне калциев оксид, е възможно да се стигне до реакция с вода в 
следствие на отделената топлина.  
 
5.2 Особени опасности, произтичащи от веществото или сместа:  



 

 

                         

Опасни продукти от изгарянето  Няма данни 
 
5.3 Съвети за пожарникарите  
Мерки за защита при гасене на пожар Няма данни 
Специални предпазни средства Няма данни 
 

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане 
 
6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи  
 
За персонала Да се предотврати контакт с кожата и очите. 
 
За лицата, действащи при спешни интервенции Няма данни 
 
 
6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда  
 
Да се предотврати попадането на продукта в канализации и дренажни системи и да не 
се позволи попадането му в повърхности и подпочвени води.  
 
6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване  
 
Мерки за ограничаване на разлива Няма данни 
 
Мерки за почистване Да се използват сухи методи за почистване, които не 

предизвикват дисперсия на прах във въздуха. Продуктът да 
се събере бързо, като се носи маска и предпазно облекло. 
След като продуктът се събере, замърсените площи и 
предмети да се измият с вода. 

 
Друга информация Няма данни 
 
 
6.4 Позоваване на други раздели  
За информация относно:  

- Безопасна работа: вижте Раздел 7  
- Лични предпазни средства: вижте Раздел 8 
- Третиране на отпадъци: вижте Раздел 13 

 
 

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение 
 
7.1 Предпазни мерки за безопасна работа  
 
Безопасна работа с продукта: При транспортиране да се съхранява в затворена 

опаковка. Да се избягва контакт с очите и кожата и 
излагането на високи концентрации прах. Да се 
избягва образуването и отлагането на прах.Да се 
използва локална вентилационна система. Да се 
използват предпазни средства. Замърсеното облекло 
да се смени, преди да се влезе в среда с храна. Вижте 
глава 8 за препоръчителнитепредпазни средства. 

 
Начини за боравене с несъвместими материали Няма данни 



 

 

                         

 
Намаляване на освобождаването на сместа в околната среда Няма данни 
 
Указания за обща хигиена  Забранено е храненето, пиенето и пушенето при  
на работното място  боравене с продукта. Да се съхранява далеч от 

хранителни продукти, напитки и фуражи. След 
употреба ръцете да се измиват. 

 
7.2 Условия за безопасно съхранение при съблюдаване на несъвместимости  
 
Технически мерки и условия: ПОДХОДЯЩИ:Да се съхранява в палети, на сухо 

място, в оригинална опаковка. 
 НЕПОДХОДЯЩИ: Да се избягва влага. 
 
Опаковъчен материал: ПОДХОДЯЩИ: Оригинална опаковка от производител. 
 НЕПОДХОДЯЩИ: Няма данни. 
 
7.3 Специфични начини на използване 
Няма релевантна информация. 
 
РАЗДЕЛ 8: Ограничаване и контрол на експозицията и лични предпазни 
средства 
 

8.1. Параметри на контрол на експозицията 

 

Гранични стойности на експозицията на работното място 

Съставки с гранични стойности, изискващи наблюдение на работното място 
 

Наименование  
на опасната 

съставка 
CАS  

номер 

МДК/ГСЕ 

Забележка 

Биологични 
гранични 
стойности 

ppm mg/m3 

Портланд 

Цимент 
65997-15-1 

Няма 

данни 

МДК: 5 мг/м3–запрах, който 

може да се вдиша 

15 мг/м3–за общ прах 

JUS Z.BO.001 1991 Няма данни 

Калциев 

дихидроксид* 
1305-62-0 

Няма 

данни 
5 мг/м3 EU Няма данни 

* Посочените стойности са предвидени в Правилника за мерките за безопасни и 

здравословни условия на работа при излагането на въздействието на химични вещества 

(„Държавен вестник на Република Сърбия“ бр. 106/2009) 

JUS Z.BO.001 1991 – максимално допустими концентрации на вредни газове, пари и 

аерозоли в атмосферата на работните помещения и работните площадки 

EU – забележка, че се касае за химични вещества, за които са установени индикативни 

стойности на експозиция съгласно Директива 91/322/ЕИО 

 

8.2 Контрол на експозицията и лична защита 

 

ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ Няма данни 

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 

Защита на очите/лицето: Да се носят предпазни очила, прилепващи към лицето 

съгласно SRPS EN 166 (EN166) 

Защита на кожата и тялото: Да се носи предпазно работно облекло и ботуши. 



 

 

                         

Защита на ръцете: Да се използват алкалоустойчиви предпазни ръкавици SRPS EN 

374-2:2016 (EN374). Памучните ръкавици с нитрил (дебелина 0,15 мм) гарантират 

защита в продължение на 480 минути. Кожените ръкавици са неподходящи за употреба.  

Защита на дихателните органи: При вдигане на прах трябва да се носи предпазна 

маска. 

Защита от термични опасности: Няма данни. 

Специални хигиенни и предпазни мерки: Преди почивка и в края на работното време 

измийте много добре ръцете. Да се избягва контакт с очите и кожата. Да се държи 

далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи. По време работа да не се яде, пие и 

пуши. Поради възможност от поява на алкална реакция вследствие от контакт на 

продукта с телесни течности (пот и др.), който може да причини дразнене или 

изгаряния на кожата, се препоръчва да се носят ръкавици и да се използва подходяща 

грижа за кожата. 

КОНТРОЛ НА ЕКПОЗИЦИЯТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА: Няма данни. 

 

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства 

9.1. Информация относно основните химични и физични свойства на продукта 

Външен вид – агрегатно състояние: Прах 

  Цвят: бял 

Мирис:   Без мирис 

Праг на мириса:  няма информация 

pH стойност:  11-13 (наситен разтвор) при 25оC 

Точка на топене/точка на замръзване: Няма информация 

Начална точка и диапазон на кипене: Няма информация 

Точка на възпламеняване:  Няма информация 

Скорост на изпаряване:  Няма информация 

Запалимост (твърдо, газообразно): Няма информация 

Горна/долна граница на запалимост Няма информация 

или експлозивност 

Налягане на парите:  Няма информация 

Плътност на парите:  Няма информация 

Относителна плътност: 

 Насипна плътност   прибл. 1 300 кг/м3 

 Плътност на прясната мазилка прибл. 1 600 кг/м3 

Разтворимост/смесване с вода:  Няма информация 

Коефициент на разпределение в система n-октанол/вода Няма информация  

Температура на самозапалване:  Продуктът не е самозапалим 

Температура на разлагане:  580 оC 

Вискозитет (кинематичен):  Няма информация 

Експлозивни свойства:  Продуктът не е експлозивен 

Окисляващи свойства:  Няма информация 

 

9.2. Други данни 

Няма релевантна информация 
 
РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност 

 

10.1 Реактивност  



 

 

                         

С вода продуктът реагира алкално. 

 

10.2 Химическа стабилност  

Продуктът е стабилен при нормални условия на употреба. 

 

10.3 Възможност за възникване на опасни реакции  

Няма данни. 

 

10.4 Условия, които трябва да се избягват  

Продуктът съдържа цимент. Реагира алкално под влияние на влага, да се защитят очите 

и кожата. Да се избягва контакт с киселини. След изтичане на срока на годност може да 

съществува опасност от алергична реакция вследствие на увеличения дял разтворим  

хромCr(VI) в продукта. 

 

10.5 Несъвместими материали  

Киселини. Продуктът да не се поставя в съдове от алуминий или месинг. 

 

10.6 Опасни продукти при разпадане  

Няма данни. 
 
РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация 

 

11.1. Данни за токсичните ефекти  

Остра токсичност: Сместа не е изпитана. Въз основа на достъпната информация 

критериите за класификация не са изпълнени. 

Данни за съставките: 

Калциев дихидроксид 

перорално LD50: > 2 000 мг/кг телесно тегло (OECD 425, плъх) 

дермално LD50> 2 500 мг/кг телесно тегло (OECD 402, заек) 

инхалационно LD50: няма информация 

Въз основа на достъпната информация критериите за 

класификация не са изпълнени. 

 

Корозивно увреждане накожата/дразнене:Сместа не е изпитана. 

Данни за съставките:  

Калциев дихидроксид 

Дразнещ за кожата (invivo, заек). 

Въз основа на информацията за концентрацията на отделните 

съставки, класифицирани като Дразн.кожа 2 Н315 и критериите 

за класификация сместа се класифицира в клас опасност 

Дразн.кожа 2 Н315. * (теория на адитивността). 

При по-продължителен контакт може да раздразни кожата. 

 

Тежко увреждане на окото /дразнене на окото: Няма информация за сместа.  

Калциев дихидроксид 

Сериозно увреждане на окото (invivo, заек). 



 

 

                         

Въз основа на информацията за класификация на отделните 

съставки и критериите за класификация сместа се класифицира в 

клас опасност като Увр.очи 1 Н318.* (теория на адитивността). 

Риск от сериозно увреждане на очите. 

Сенсибилизация на дихателнитеоргани или кожата: Сместа не е изпитана. 

Данни за отделните съставки: 

Портланд цимент 

При някои лица вследствие излагане надействието на влажния 

прах може да се появи екзема, а вследствие на високотоpHпри 

продължително излагане – иритативен контактен дерматит. Като 

последица отимунологична реакция към разтворения хромCr(VI) 

води до алергичен дерматит.  

Източник: Епидемиологична оценка на появата на алергичен 

дерматит при работници в строителната индустрия  във връзка 

със съдържанието на хром (VI) в цимента, NIOH, стр. 11, 2003 г. 

Въз основа на информацията за класификация на отделните 

съставки и критериите за класификация сместа се класифицира 

като Сенсиб.кожа 1, H317. 

При контакт с кожата може да предизвика сенсибилизация. 

Мутагенност на зародишните клетки: Сместа не е изпитана. Въз основа на 

достъпната информация не са изпълнени критериите за класификация. 

Канцерогенност:Сместа не е изпитана. Въз основа на достъпната информация не са 

изпълнени критериите за класификация. 

Репродуктивна токсичност: Сместа не е изпитана. Въз основа на достъпната 

информация не са изпълнени критериите за класификация. 

Специфична токсичност за определени органи – еднократнаекспозиция:Сместа не 

е изпитана. Въз основа на информацията за отделните съставки, класифицирани като 

Спец.токс – JI3, H335 и критериите (C ≥ 20 %) сместа не се класифицира в този клас 

опасност. 

Специфична токсичност за определени органи – многократнаекспозиция:Сместа 

не е изпитана. Въз основа на достъпната информация не са изпълнени критериите за 

класификация. 

Опасност от аспирация:Сместа не е изпитана. Въз основа на достъпната информация 

не са изпълнени критериите за класификация. 

Друга информация:Няма информация 

* Класификацията се основава на факта, че продуктът е прах и pH на наситения разтвор 

не е взет предвид. 
 
РАЗДЕЛ 12: Екологична информация 

 

12.1 Токсичност  

Няма информация за сместа 

За организмите във водата: При неконтролирано освобождаване на по-големи 

количества от материала и контакт с вода може да се стигне до увеличаване на pH. Да 

се предотврати влизането на по-големи количества от материала в контакт с 

повърхностни и подпочвени води, заради възникване на алкална реакция. 

За организмите в почвата:    Няма данни 

За растенията и сухоземните животни:   Няма данни 



 

 

                         

Ефект върху активността на микроорганизмите: Няма данни 

 

12.2 Устойчивост и разградимост 

Биоразградимост   Няма данни 

Други процеси на разграждане  Няма данни 

Разграждане в инсталация затретиране на комунални отпадни води Не трябва да 

попада в пречиствателни инсталации без предходна неутрализация. 

  

12.3 Биоакумулираща способност  

Няма релевантна информация 

 

12.4 Преносимост в почвата  

Няма релевантна информация. 

 

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB:  

PBT/vPvB:Неприложимо. 

 

12.6 Други неблагоприятни ефекти  

Няма релевантна информация. 

 

РАЗДЕЛ 13: Третиране на отпадъци 

 

13.1 Методи за третиране на отпадъци 

Остатъци от продукта: Начинът на третиране на отпадъците трябва да съответства 

надействащите регионални, държавни и локални законови разпоредби. 

Опаковка: Начинът на третиране на отпадъчната опаковка трябва да съответства на 

действащите регионални, държавни и локални законови разпоредби. 

Физически и химически свойства, влияещи на избора на третиране на 

отпадъците: Няма данни. 
 

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането 

 

Общи бележки: Продуктът не е класифициран като опасен съгласно правилата, 

регулиращи транспортирането на опасни вещества и продукти. 

14.1 UN номер:      Неприложимо 

14.2 UN наименование на пратката:   Неприложимо 

14.3 Класове на опасност при транспортиране:  Неприложимо 

14.4 Опаковъчна група      Неприложимо 

14.5 Опасност за околната среда    Неприложимо 

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите  Няма информация. 

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

 

15.1 Нормативна уредба относно безопасността, здравето и околната среда  

Закон за химичните вещества и смеси(„ДВ на РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 

25/15); REACH (EC 1907/2006). 



 

 

                         

Правилник закласифицирането, опаковането, етикетирането и рекламирането на 

вещества, смеси и определени продукти в съответствие с глобално хармонизираната 

система за класификация и етикетиранеUN („ДВ на РС“ бр. 105/2013 и 52/17) 

(Regulation (EC) № 1272/2008 oftheEuropeanParliamentAndoftheCouncilof 16 December 

2008 onclassification, labellingandpackagingofsubstancesandmixtures). 

Правилник за превантивните мерки за безопасни и здравословни условия на работа при 

излагане на въздействието на химически вещества и смеси („ДВна РС“, бр. 106/2009). 

Правилника за ограниченията и забраните за производство, търговия и използване на 

вещества и смеси забрана номер 47 („ДВ на РС“ бр. 90/13, 25/15, 2/16 и 44/17) 

(Restrictionno. 47. Chromium VI compounds of Annex XII of REACH): 

„1. Забранява се търговията и използването на цимент и смеси, съдържащи разтворим 

хром, ако след хидратация(намокряне) съдържатповече от 2 мг/кгили 0,0002% (m/m) 

разтворен хром (VI), изчислен спрямо общата маса на сухия цимент. 

2. Ако към цимента са добавени редукционни средства, преди предлагането му за 

продажба, върху опаковката му трябва да има видима, четлива и незаличима 

информация относно: датата на опаковане, условията на съхранение и данни за 

периода, в който редукционното средство е активно при гарантиране на концентрация 

на хром (VI) под граничната стойност, посочена в точка 1. 

3. Точки 1 и 2 не се прилагат при търговия и използване на цимента в контролирани 

затворени системи, които са изцяло автоматизирани, без възможност за контакт на 

цимента или съдържащата цимент смес с кожата.“ 

Закон за управлението на отпадъците („ДВ на РС“ бр. 36/09, 88/10 и 14/16) 

Закон за опаковките и отпадъците от опаковки („ДВ на РС“ бр.36/09). 

 

15.2 Оценка за безопасността на продукта 

За сместа не е извършена оценка на безопасността. 

 

РАЗДЕЛ 16: Друга информация  

 

Значение на съкращенията и акронимите: 

PBT –  устойчиви, биоакумулиращи и токсични вещества 

vPvB – силно устойчиви и силно биоакумулиращи вещества 

REACH – REGULATION (EC) № 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 

OF THE COUNCIL concerningtheRegistration, Evaluation, AuthorisationandRestriction of 

Chemicals (REACH) 

CAS уникален цифров идентификационен номер на химични съединения, полимери, 

биологични компоненти, смеси и сплави 

МДК – максимално допустими концентрации на излагане (експозиция) 

ГСЕ – гранична стойност на експозиция на работното място 

ADN/ADNR EuropeanAgreementconcerningthe International Carriage of Dangerous 

GoodsbyInlandWaterways– Европейското споразумение за международен превоз на 

опасни товари по вътрешните водни пътища 

CAS Chemical Abstract Service – идентификационен номер, който се дава на всяко 

отделно вещество, публикувано в научната литература и въведено в регистъра CAS 

CLP Classification, labelingandpackaging of substancesandmixtures 

EC EuropeanCommissionnumber – официален идентификационен номер на вещество в 

Европейския Съюз  

EC50Концентрация, при която при 50% от организмите се появява наблюдавания ефект 



 

 

                         

GHS GloballyHarmonizedSystem – глобално хармонизирана система за класификация и 

обозначаване на веществата и смесите  

IATA International AirTransportAssociation – Сдружение за международен въздушен 

транспорт  

ICAO International Civil AviationOrganization – Организация за международен 

граждански въздушен транспорт  

IMDG International MaritimeDangerousGoods – Вещества и продукти, опасни за 

международния морски транспорт  

LC50 Концентрация, предизвикваща 50% смъртност (Летална концентрация, 50%) 

LD50 Доза , предизвикваща 50% смъртност (Летална доза, 50%) 

PBT  устойчиви, биоакумулиращи и токсични свойства 

RID International RuleforTransport of DangerousSubstancesbyRailway – Международна 

норма за железопътния транспорт на опасни вещества 

ВМА Военно-медицинска академия 

UN  Обединени нации 

 

Източници за данните:  
Уеб страницата на Европейската агенция за химическитевещества и смесите: 

http://echa.europa.eu/ 

Информационни листове за безопасност на производителя. 

 

Метод за оценка на данните: Метод на изчислението 

 

Съкращение за класове опасности: 

Дразн.кожа 2 – Дразнене на кожата, категория 2 

Увр.очи 1 – Сериозно увреждане на очите, категория 1 

Спец.токс.- JI3 – Специфична токсичност за целеви орган – еднократна  експозиция, 

категория 3  

Сенсиб.кожа 1 – Сенсибилизация на кожата, категория 1 

 

Съкращения за H: 

H315 Предизвиква дразнене на кожата. 

H317 Може да причини алергична кожна реакция. 

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. 

H335 Може да предизвика дразнене на дихателните органи. 

 

Съвети за обучение за служителите: Използващите продукта служители трябва да 

бъдат обучениотноснорисковете за здравето, хигиената,използването на лични 

предпазни средства, превантивнитемеркизапредотвратяване на инциденти, спасителни 

действия и др. 

Информацията в информационния лист е предназначена завсички, които са в контакт с 

продукта т.е. използват го,боравят с него или го транспортират. 

Информацията в този лист съответства на нивото на нашите познания в момента на 

неговото отпечатване и подлежат на изменения.  

Потребителите на нашия продукт са задължени да го използват в съответствие с 

действащата нормативна уредба и носят отговорност за това. 

 

http://echa.europa.eu/


 

 

                         

Отговорност:Информационният лист за безопасност съдържаинформация, основаваща 

сенанашитенай-нови познания. Информацията е предназначена изключително като 

насоки за безопасна работа, употреба, съхранение, транспортиране, изхвърляне на 

отпадъците, изпусканеинепредставляватгаранцияилиспецификацияза качеството. 

Информациятасеотнася заточноопределеноиназованохимическо вещество или смес и 

съществува възможност данеможе да се приложи вслучаите,когато това химическо 

вещество или смес се използва вкомбинация сдругихимически вещества или смеси или 

в процеси,коитонесапосочени в текста нанастоящия информационен лист за 

безопасност. 


