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Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 
 

 

РАЗДЕЛ 2: Идентификация на опасностите 

 
2.1 Класификация на веществото или сместа 

Сместа не отговаря на критериите за класифициране като опасна съгласно настоящата версия на 

Регламент (EО) № 1272/2008. 

 

2.2 Елементи на етикета 

            Пиктограма(и) на опасностите:    Няма пиктограма 

                Сигнална(и) дума(и):    Няма сигнална дума 

Идентификация на продукта:  Не се изисква 
Характеристики на опасностите:  Не се изискват 

Информация за предпазните мерки:  Не се изисква 

Допълнителна информация за опасностите:  Не се изисква 

 

Дата на редакция: 21.07.2017 г. 

Замяна на версия 0008 от 25.08.2016 

Версия: 0009 

Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG 

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

 
1.1 Идентификация на продукта 

Търговско наименование AQUAPANEL® Levelling Fill 

Номер на продукта   KAQ_0436 

Код на артикула   89754 

 

1.2 Установени целеви приложения на веществото или сместа и приложения, които не се препоръчват 

Подходящо приложение: 

Продуктът се използва като подравняващ материал (изолиращ материал). 
1.3 Информация за предоставилия информационния лист за безопасност 

Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG 

Zur Helle 11 

D-58638 Iserlohn 

Телефон: +49-2374-50360 
Имейл:aquapanel.info@knauf.com 

Факс: +49-2374-5036300 

Имейл адрес на компетентното лице, отговорно за настоящия информационен лист: 

 urban-finking.gefstoff@t-online.de 

 

Технически контакт: 

Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, D-58638 Iserlohn  

Телефон:+49-2374-50360                       Факс:+49-2374-5036300 

 

             Дистрибутор: 

             Кнауф България ЕООД   ул.“Ангелов връх“ № 27 ;1618 София; тел:+359 2 91 789 10 

 

 1.4 Телефонен номер при спешни случаи: Клиника по токсикология към МБАЛСМ 

Пирогов“+359 2 91 544 

mailto:aquapanel.info@knauf.com
mailto:urban-finking.gefstoff@t-online.de
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2.3 Други опасности 

Не се налага упоменаването на конкретни опасности, но все пак, по време на обработка и 

преработка, избягвайте образуването на прах. Сместа не съдържа вещества, класифицирани като 

PBT/vPvB. 
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Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 

 

 

 

 
 

Търговско наименование: AQUAPANEL® Levelling Fill Номер на продукта: KAQ_0436 

Компания/предприятие: Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, D-58638Iserlohn 

Телефон: +49-(0)2374-50360 Дата на редакция: 21.07.2017 г. 
 

 

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за компонентите 

 
3.2 Смеси 

Регистрационен номер по REACH: 

Съставка битум: 01-2119498290-34-XXXX 

Характеризиране 

Продуктът е смес. Той представлява перлит с вулканичен произход, обвит в битум. 

Вещества, представляващи опасност за здравето/околната среда съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 

Сместа не съдържа вещества, отговарящи на критериите за класифициране като опасни съгласно 

Регламент (ЕО) № 1272/2008. 

Вещества, за които в Общността са предвидени пределни стойности за експозиция (вижте също раздел 8.) 

Няма такива вещества. 

Допълнителна информация 

Продуктът съдържа кварц. Съдържанието на вдишваната фракция на праха е по-малко от 1% от праховата фракция на 
перлита. 

 

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ 

 
4.1 Описание на мерките за първа помощ 

Обща информация 

Свалете замърсеното облекло и изперете преди следващото използване. 
Непосредствено до работното място трябва да бъде осигурена възможност за спешно промиване на очите. 

В случай на вдишване 

Ако бъде вдишан прах, осигурете чист въздух. В случай на симптоми, потърсете медицинско лечение. 

При контакт с кожата 

При контакт с кожата, веднага почистете замърсяването с битум, като използвате специални 

препарати за почистване на кожата (растителното масло също е подходящо). 

При контакт с очите 

При контакт с очите, веднага започнете да промивате с обилно количество течаща вода в 

продължение на 10 до 15 минути, държейки клепачите разделени и се консултирайте с офталмолог. 

Свалете контактните лещи, ако има такива и е лесно да го направите. 

Не търкайте очите, механичният натиск може да повреди роговицата. 

В случай на поглъщане 

Потърсете медицинска помощ. 

 

4.2 Най-значими симптоми и ефекти, както остри, така и последващи 

При вдишване на отделен прах: раздразнение на дихателните пътища, например 

парене, кашлица. При контакт на отделен прах с очите: парене на очите, сълзене. 

 

4.3 Индикации за необходимостта от спешна медицинска помощ и специално лечение 

Лекувайте симптоматично. Няма налична информация. 

 

РАЗДЕЛ 5: Мерки за пожарна безопасност 

 
5.1 Пожарогасителни средства 

Подходящи пожарогасителни средства 

Пяна, пожарогасителен прах, въглероден диоксид, пясък. 

Неподходящи пожарогасителни средства 

Вода. 

 

5.2 Специфични опасности, причинени от веществото или сместа 

В случай на пожар, съществува опасност от образуване на токсични продукти от пиролиза (например, водороден сулфид). 

 

5.3 Препоръки за пожарникарите 
Носете автономни дихателни апарати. 

Клас на строителния материал съгласно DIN 4102: B2 (запалим). 
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Търговско наименование: AQUAPANEL® Levelling Fill Номер на продукта: KAQ_0436 

Компания/предприятие: Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, D-58638Iserlohn 

Телефон: +49-(0)2374-50360 Дата на редакция: 21.07.2017 г. 
 

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане 
 

6.1 Лични предпазни средства, предпазно оборудване и процедури при аварийни ситуации 

За персонала, който не участва в ликвидацията на аварийната ситуация 

Избягвайте образуването на прах. Осигурете подходяща вентилация. Дръжте далеч от незащитени хора. 

За спасителните екипи 

Във връзка с подходящите тъкани за предпазното облекло, вижте раздел 8. 

 

    6.2       Опазване на околната среда  

Не изсипвайте в канализацията, водоизточниците и почвата. 

 

6.3     Методи и материали за ограничаване и почистване 

Съберете механично. Избягвайте образуването на прах. За отстраняването, използвайте 

подходяща промишлена прахосмукачка. Не използвайте сгъстен въздух за почистване на 

повърхностите и замърсеното облекло. 
 

6.4     Препратка към други раздели 

Във връзка с личните предпазни средства, вижте раздел 8. По отношение съображенията, свързани с депонирането, 
вижте раздел 13. 

 

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение 
 

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа 

Препоръки за безопасна обработка 

Избягвайте образуването на прах. Наслоеният прах, който не може да бъде избегнат, трябва да се почиства редовно. 

При пълнене, пренасяне или изпразване на контейнерите е необходима подходяща смукателна 

инсталация в близост до работното място. Не сплесквайте празните чували, освен когато са 

поставени в друг, чист чувал. 

Спазвайте минималните стандарти, отговарящи на TRGS 5001. 

В случай на отделяне на минерален прах, спазвайте предпазните мерки съгласно TRGS 5591. 
При образуване на прах и отделяне само на малки количества от праха (грамове), при разработване на 

работния процес, трябва да се вземе под внимание примерните решения от Информационен лист за 

насоките за контрол 1001 и 1101. 

При образуване на прах и отделяне на средни до големи количества прах (килограми до тонове) за 

разработване на работния процес, трябва да се вземе под внимание примерните решения от Информационни 

листове на насоките за контрол 2001, 2081 and 2401. 

Препоръки за общата производствена хигиена 

Не вдишвайте прах. Избягвайте контакт с кожата и очите. Свалете замърсеното облекло и го изперете 

преди следващо използване. Не се хранете, не пийте, не пушете и не приемайте лекарства на 

работното място. 

Мийте ръцете си преди почивките и след работа. Предпазвайте кожата, като използвате защитен крем. 

Определете насоките за предпазване на кожата. 

Непосредствено до работното място трябва да бъде осигурена възможност за спешно промиване на очите. 
 

7.2 Условия за безопасно съхраняване при съблюдаване на несъвместимости 

Препоръки за предпазване от пожар и експлозии 

Не са необходими специални мерки. 

Изисквания към помещенията за съхраняване и контейнерите 

Съхранявайте само в оригинални контейнери. 

Препоръки за съвместимости при съхраняване 

Не съхранявайте съвместно с окисляващи агенти и флуороводородна киселина. 

Трябва да се спазва информацията за съвместно съхраняване, представена в Таблица 2 от TRGS 5101. 

Допълнителна информация, свързана с условията за съхраняване 

Съхранявайте на сухо място. Пазете от влага. 

Клас на съхраняване (само за Германия) 

LGK 11 (запалими твърди тела) съгласно TRGS 5101. 
7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и) 

Продуктът е предназначен само за приложенията, упоменати в подраздел 1.2. Спазвайте 

техническия информационен лист. Препоръчвана употреба: само под сухи подови компоненти 

за нивелиране на височината, огнезащита, топлинна изолация и изолация на шум от удари.   
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Търговско наименование: AQUAPANEL® Levelling Fill Номер на продукта: KAQ_0436 

Компания/предприятие: Knauf  Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, D-58638Iserlohn 

Телефон: +49-(0)2374-50360 Дата на редакция: 21.07.2017 г. 
 

 

РАЗДЕЛ 8: Контрол върху експозицията/лични предпазни средства 
 

8.1 Контролни параметри 

CAS номер Идентифика
ция 

Пределни стойности Забележки 

93763-70-3 перлит  
5 mg/m³ инхалационен аерозол  

10 mg/m³ 

4 mg/m³ 

 

 

10 mg/m³ инхалационен 

аерозол 

Национална пределна стойност – осем часа 

Австрия    
Белгия 

Латвия 

Национална пределна стойност – 

краткосрочна 

Австрия 

Методът за измерване химичните агенти на работното място трябва да отговаря на общите изисквания на EN 

481, EN 482 и EN 689. 
 

8.2 Контрол на експозицията 

Подходящи инженерно-технически средства за контрол 

Техническите мерки и подходящите работни операции трябва да бъдат с приоритет пред личните предпазни 

средства. Вижте и подраздел 7.1. 

В случай на образуване на прах, на работното място е необходима смукателна вентилация (точка на иницииране). 

В случай на освобождаване на прах, допълнително се съобразете с предпазните мерки съгласно TRGS 559.1 

Трябва да се контролира ефективността на подходящите предпазни мерки.  

В немския TRGS 4021 са описани подходящи методи за оценка. 

Мерки за индивидуална защита, като например, личните предпазни средства 

Личните предпазни средства трябва да бъдат подбрани специално за работното място, в зависимост от 

концентрацията и качествата на опасните вещества, с които се работи. В случай на конкретни приложения, 

се препоръчва с производителя/доставчика да се провери химичната устойчивост на личните предпазни 

средства. 

Предпазване на очите/лицето 

 

Плътно прилепващи предпазни очила съгласно EN 166 (в случай на образуване на прах). 

 

 
 

 

 
Предпазване на ръцете 

 

Работни ръкавици за предпазване от механични наранявания. 

 

 

 

 

Предпазване на тялото 

Затворено работно облекло. 

Респираторна защита 

    Филтрираща полумаска за предпазване от частици FFP1 – FFP3 съгласно EN 149  

     (в наситена с прах атмосфера). 

    Максимално използвани концентрации за вещества с пределни стойности на     

    експозиция в работна среда (OELV): P1-филтър до максимално. 4 x OELV; P2-филтър    

    до максимално 10 x OELV; P3-филтър до максимално.30 x OELV. 

Тези стойности са в сила само за Германия съгласно немския BGR 1902. 

При използване на респираторите, трябва да се спазват ограничения за времето 

на ползване съгласно DGUV Regel 112-1902 (правилник на Германката асоциация 

за застрахователната отговорност на работодателите). 

Топлинни опасности 

Не се отнасят за продукта. 

Контрол върху експозицията на околната среда Вижте раздел 6. 
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РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства 

 
9.1 Информация относно основните физични и химични свойства 

Физично състояние: твърдо тяло (зърнистост 0/6) 

Цвят: черен 

Мирис: като битум 

Праг на възприемане на мириса: няма налични данни 

pH (във вида, в който е доставен) (20°C): не се отнася за продукта  

pH (на воден разтвор) (20°C): не се отнася за продукта  

Температура на топене/на замръзване (°C): няма налични данни 
Температура на кипене и обхват на кипене(°C): >320 (обвивка от битум) 

Температура на запалване (°C), Отворен тигел на Кливланд: >230; (Обвивка от битум) (ASTM D-92) 

Скорост на изпаряване: не се отнася за продукта 

Запалимост (твърдо тяло, газ): не се отнася за продукта  

Горна граница на запалимост или експлозия: не е  определена  

Долна граница на запалимост или експлозия: не е определена 

Налягане на парите (20°C) (hPa): <1 (обвивка от битум) 

Плътност на парите (20°C): не се отнася за продукта 

Относителна плътност: няма налични данни 
Плътност в насипно състояние (kg/m³): приблизително 165 

Разтворимост във вода: неразтворим 

Разтворими вещества: не са определени 
Коефициент на разделяне:n-октанол/вода: не се отнася за продукта  

Температура на самозапалване (°C): няма налични данни 

Температура на разграждане (°C): няма налични данни 

Динамичен вискозитет (mPa ·s)(20°C): не се отнася за продукта  

Експлозивни свойства: не е взривоопасен 

Оксидиращи свойства: не се отнасят за продукта 

 

9.2 Друга информация 

Няма. 

 

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност 

 
10.1 Реактивност 

Няма налични данни за продукта. 

 

10.2 Химична стабилност 

При нормална околна и прогнозна температура на съхранение и обработка, както и при 

нормално налягане, продуктът е стабилен. 

 

10.3 Възможни опасни реакции 

Възможна реакция при контакт със силни окислители и флуороводородна киселина. 

 

10.4 Условия, които трябва да се избягват 

Избягвайте високи температури (над 200°C) заради значително разграждане на битумната обвивка. 

 

10.5 Несъвместими материали 

Избягвайте контакт със силни окислители и флуороводородна киселина. 

 

10.6 Опасни продукти при разграждане 

Опасни продукти при разграждане: токсични газове/пари, въглеродни оксиди, водороден 

сулфид. Във връзка с опасните продукти при горене, вижте подраздел 5.2. 



Page 7 / 9 

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 

 

 

 

 
 

Търговско наименование: AQUAPANEL® Levelling Fill Номер на продукта: KAQ_0436 

Компания/предприятие: Knauf  Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, D-58638Iserlohn 

Телефон: +49-(0)2374-50360 Дата на редакция: 21.07.2017 г. 
 

 

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация 

 
11.1 Информация относно токсичното въздействие 

Няма налични данни за продукта. 

Остра токсичност 

LD50 плъх, орално (mg/kg) >5000 (битум) (RTECS) (OECD 

Инструкция за тестване 401) 

LD50 заек, дермално (mg/kg) >2000 (битум) (IUCLID) (OECD 

Инструкция за тестване 402) 

LC50 плъх, вдишване (mg/l/4h) Няма налични данни. 

Корозия /възпаление на кожата 

Възпаление кожата (заек), 24 часа Няма възпаление (битум) (IUCLID) 

Сериозно увреждане на очите/възпаление 

Възпаление на очите Леко възпаление (битум) (IUCLID) 

Повишаване чувствителността на дихателните пътища или кожата 

Кожна проба за алергия (морско свинче): Без повишаване на чувствителността (битум) (IUCLID) 

Мутагенност на ембрионалните клетки 

Сместа не съдържа вещества, класифицирани като мутагенни за ембрионалните клетки. 

Канцерогенност 

Сместа не съдържа вещества, класифицирани като канцерогенни. 

Токсичност за репродуктивността 

Сместа не съдържа вещества, класифицирани като токсични за репродуктивността. 

Специфична токсичност за целеви органи (STOT)-еднократна експозиция 

Сместа не съдържа вещества, класифицирани като токсични за целеви органи при еднократна експозиция. 

Специфична токсичност за целеви органи (STOT)-многократна експозиция 

Сместа не съдържа вещества, класифицирани като токсични за целеви органи при многократна експозиция. 

Опасност при вдишване 

Сместа на съдържа вещества токсични при вдишване. 

Симптоми, свързани с физичните, химични и токсикологични характеристики 

При вдишване на отделения прах: дразни дихателните пътища, например парене, кашляне.  

При контакт на отделения прах с очите: парене, сълзи. 

Забавен и непосредствен ефект, както и хроничен ефект от краткотрайна и дълготрайна експозиция 

При вдишване на отделения прах: дразни дихателните пътища, например парене, кашляне.  

При контакт на отделения прах с очите: парене, сълзи. 
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РАЗДЕЛ 12: Екологична информация 

 
12.1 Токсичност 

Токсичност във водна среда 

96 h LC50 (риба) Няма налични данни. 

48 h EC50 (daphnia) Няма налични данни. 

72 h IC50 (водорасло) Няма налични данни. 

Поведение в канализацията: 

Продуктът е неразтворим във вода. В по-голямата си част може механично да бъде регенериран от отпадъчните води в 
пречистващите станции. 

 

12.2 Устойчивост и разградимост 

Продуктът не е тестван. Продуктът не се разтваря във вода.  

Химичен разход на кислород (COD) Няма налични данни. 

Биохимичен разход на кислород (BOD5) Няма налични данни. 

Абсорбируеми, органично свързани халогени Не се прилага 

12.3 Биоакумулативен потенциал 

Продуктът не е тестван. 

 

12.4 Мобилност в почвата 

Продуктът не е тестван. 

 

12.5 Резултати от  PBT и vPvB оценката 

Продуктът не съдържа вещества, класифицирани като PBT/vPvB. 

 

12.6 Други вредни въздействия 

Потенциал за изтъняване на озоновия слой         Няма налични данни.  

Фотохимичен потенциал за образуване на озон  Няма налични данни. 

Потенциал за глобално затопляне        Няма налични данни. 

Съгласно формулировката, съдържа следните компоненти на Директиви 2006/11/EО и 80/68/ЕИО: 

Няма. 

 

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците 

 
13.1 Методи за третиране на отпадъците 

Отпадъците се депонират съгласно официалните държавни разпоредби.  

Във връзка с депонирането на отпадъците, се консултирайте с местния експерт по депониране на 

отпадъци.  

Трябва да се избягва попадане в канализацията. 
Операции по депониране/операции по възстановяване съгласно Директива 2008/98/EО 

Операции по депониране: D9 Физико-химична обработка 
Операции по рециклиране: R 3/5 Рециклиране/регенериране на органични вещества, които не се    

                                                                            използват като разтворители 

Рециклиране/регенериране на друг неорганичен материал  

Свойства на отпадъците, които ги правят опасни съгласно Анекс III от Директива 2008/98/EО 

 Не се отнасят за продукта. 

Продукт / неизползван продукт 

Депониране на отпадъците, отговарящо на европейския каталог за депониране. Отпадъците трябва да 

се класифицират според техния произход и в зависимост от различните етапи на обработка. 

Споменатите кодове на отпадъците са посочени само като наша препоръка. Имайки предвид 

конкретния случай, те трябва да бъдат завършени или ревизирани. 

ЕО код на отпадъка 17 06 04 

Забележка за отпадъка: Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 

Замърсени опаковки 

Препоръка: Замърсените опаковки трябва да бъдат изпразнени възможно най-далеч и след 

подходящо почистване да се използват отново. 

Препоръчителен почистващ агент: Вода. 

Опаковки, които не могат да бъдат почистени: 

EО код на отпадъка: 15 01 02 

Забележка за отпадъка: пластмасови опаковки 



Page 9 / 9 

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 

 

 

 

 
 

Търговско наименование: AQUAPANEL® Levelling Fill Номер на продукта: KAQ_0436 

Компания/предприятие: Knauf  Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, D-58638Iserlohn 

Телефон: +49-(0)2374-50360 Дата на редакция: 21.07.2017 г. 
 

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането 
14.1     Номер по класификацията на ООН 

Не е опасен продукт съгласно Типовите правила на ООН (ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO/IATA). 

 

14.2     Точно транспортно наименование по ООН 
Не се отнася за продукта. 

 

14.3      Клас(ове) на опасност при транспортиране) 

Не се отнася(т) за продукта. 

 

14.4      Опаковъчна група 
Не се отнася за продукта. 

 

14.5     Опасности за околната среда 

Не се отнасят за продукта. 

 

14.6     Специални предпазни мерки за потребителя 

Не се отнасят за продукта. 

 

14.7      Транспортиране в насипно състояние съгласно Анекс II от MARPOL и код IBC 
Не се отнася за продукта. 

 

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба 
 

15.1 Нормативни/законодателни разпоредби за безопасност, опазване на здравето о околната среда, приложими 

към веществото или сместа 

Информация относно съответните разпоредби на Общността, свързани с безопасността, опазването на здравето 

и околната среда 

Регламент  (ЕО) № 1907/2006: Анекс V, параграф 7 (перлит)  

 (изключения от задължението за регистрация) 

Информация относно националните закони/мерки, които се отнасят за продукта (само за Германия) 

Индикации за ограничения в работната среда Не се отнасят за продукта 

Регламент за аварии с големи последствия: Не се отнася за продукта 

Опасност от пожар и експлозии: Не се отнася за продукта 

Регламент за чистия въздух (TA Luft) ): Номер 5.2.1 (отработена струя при отделяне на 

прах по време на обработка и преработка) 

Клас на опасността за водната среда: Не е опасен за водната среда 

(съгласно § 3(2) изречение 2 AwSV)3 
Наредба на Германия за опасните вещества 

(в съответствие с Директива 98/24/ЕО): Трябва да се спазва член 6. 

В случай на отделяне на прах при обработка и преработка: 

Наредба на Германия за опасните вещества 

(в съответствие с Директива 98/24/ЕО): Членове 7, 8, 9, 14, Анекс I № 2 

Регламент за професионална  профилактика (ArbMedVV):    Анекс, Част 1(1): 

Професионална профилактика: Работодателят 

трябва да осигури професионална лечебна 

профилактика за работниците, изпълняващи 

дейности с експозиция на вдишван прах, 

в случай, че е надвишена пределната стойност за 

професионална експозиция. Анекс, Част 1 (2): 

Предложение за профилактика: При дейности, 

характеризиращи се с вдишване на прах, може 

да бъде предложена професионална медицинска 

превенция. 

Технически правила за опасните вещества1: TRGS 400, 402, 500, 510, 555,559 
Правила на работодателската асоциация за застрахователна отговорност2: DGUV Regel 112-190, 112-192, 112-195 

Информация за работодателската асоциация за застрахователна отговорност 2: DGUV Информация 250-403 

Класификация в съответствие с лесната за ползване схема за контрол на опасните вещества на работното място 

изработена от Федералния институт за безопасност и опазване на здравето на работното място, версия 2.2, 

20144: инхалация: група на опасност A 

(при отделяне на минерален прах, приоритетно 

се прилагат предпазните мерки отговаряши на 

TRGS 5591) 
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15.2 Оценка на химическата безопасност 

Не е правена оценка на химическата безопасност за вещество в продукта. 

 
 

РАЗДЕЛ 16: Друга информация 

 
Съхраняване (ограничения) Не се отнасят за продукта 

Доставка  за промишлени консуматори 

Пълен текст на фразите за опасност, упоменати в подраздел 2.1 и 3.2 от информационния лист за безопасност 

Не се прилагат. 

Ключ към съкращенията и акронимите в информационния лист за безопасност  

ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de 

navigation intérieure 

ADR: Accord européenrelatif au transport international des marchandisesdangereuses par route 

AOX: Абсорбируеми органично свързани халогени 

ASTM: Американско дружество за изпитания и материали 

AwSV : Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Ordinanceon 

facilities for handling substances that are hazardous towater 

ICAO/IATA: Международна организация на гражданската авиация/Международна 

авиотранспортна асоциация-Правила за превоз на опасни товари 

IMDG-Code: Международен кодекс за превозване на опасни товари по море 

LGK: Lagerklasse (клас на съхранение) 

OECD: Организация за икономическо развитие и сътрудничество 
PBT: Устойчив, биоакумулативен и токсичен 

RID: Règlement international concernant le transport des marchandisesdangereuses parchemin 

defer 

TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe (Технически правила за опасните вещества) 
VCI: Verband der chemischenIndustrie (Германска асоциация на химическата промишленост) 

vPvB: Много устойчив и много биоакумулативен 

Литературни справки и източници за данни 
1 http://www.baua.de 
2 http://www.arbeitssicherheit.de 
3 http://www.umweltbundesamt.de 
4 http://www.baua.de/emkg 

Метод, използван за класифициране на сместа 

Продуктът не отговаря на критериите за класифициране като опасен съгласно настоящата версия 

на Регламент (ЕО) № 1272/2008. 

Промени, направени в предходната версия на информационния лист за безопасност  

Редактирани раздели: 1.4, 2.2, 9.1, 12.2, 12.6, 12.7 (изтрит), 15.2 

Адаптиране структурата на разделите 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15 и 16 до Част B 

от Анекса на Регламент (ЕО) 2015/830. 

 
Горната информация описва изключително изискванията за безопасност на продукта и се базира на 

съвременните ни познания. Информацията е предназначена да ви даде насоки относно безопасното боравене с 

продукта, посочен в настоящия информационен лист, съхранението, обработката, транспортирането и 

депонирането. Информацията не може да бъде отнасяна към други продукти. При смесване на продукта с 

други продукти или при обработка, информацията в настоящия информационен лист не е задължително да 

бъде в сила за новополучения материал. 

 

Съставен от: Dr. Michael Urban 

Fachberatung Gefahrstoff Gefahrgut 

Vogelbeerweg3 D-26180 Rastede-Ipwege / Германия 

Телефон:+49-4402-695620 Факс:+49-4402-695621 

http://www.baua.de/
http://www.arbeitssicherheit.de/
http://www.umweltbundesamt.de/
http://www.baua.de/emkg

