
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH),
с неговото изменение Регламент (ЕС) 2020/878 и Регламент 1272/2008г

-  EAZY PROFESSIONAL   -                 IZI G-MAX  УНИВЕРСАЛЕН ОБЕЗМАСЛИТЕЛ

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

1.1. Идентификатори на продукта

Наименование на вещество/сместа

CAS №

Тип на продукта

:

:

:

EAZY PROFESSIONAL
IZI G-MAX  УНИВЕРСАЛЕН ОБЕЗМАСЛИТЕЛ

Неприложимо! Продуктът е смес!

Алкален препарат със силно обезмасляващо действие

1.2. Идентифицирани видове употреба на веществото или сместа, които са от значение, и видове
употреба, които не се препоръчват

Основна предвидена употреба

Употреба на сместа

Препоръчителна употреба

Препоръчителни ограничения
при употреба

Причина препоръчителните
ограничения при употреба
да не се препоръчват

:

:

:

:

:

Препарати за кухня и свързани помещения - професионална употреба.
За почистване на мазнините и замърсяванията от кухненски уреди-
печки, микровълнови фурни, котлони, абсорбатори, скари,
фритюрници, бенмари, тенджери и др. Почиства климатици, метални
прибори и съдове,инструменти, двигатели, мотори, велосипеди,
автомобили, метални плоскости, стъклокерамични плотове, дограма,
щори и комарници; фуги, теракота и фаянс; столове и маси от метал и
пластмаса; лепкави остатъци от стикери.Може да се използва за
предварително третиране на мазни петна от дрехи, покривки и други
тъкани.

Завъртете накрайника в позиция “Spray” Напръскайте директно върху
замърсената повърхност, като държите опаковката далече от лицето.
Оставете да действа 1-2 минути, разтъркайте замърсяването с влажна
гъба, ако е възможно изплакнете с вода. За почистване на фурни:
затоплете до 500С-600С, изключете фурната и след това напръскайте с
препарата. Не е подходящ за алуминиеви и дървени повърхности. При
използване върху дрехи, материи, тапицерии - напръскайте и
изплакнете до 1 минута. Преди употреба, ако не сте сигурни как
действа препаратът,тествайте на скрито място.

Продуктът не трябва да се използва по никакъв друг  начин,
освен посоченият!

Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите!

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Производител

Пощенски адрес, идентификатор на
държавата, пощенски код, населено
място

:

:

"Доверие-Грижа" ЕАД

ул. Пряспа 55
България,
5600
гр.Троян
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Телефонен номер

Електронна поща отговорно лице за
съставяне на ИЛБ

Интернет адрес

Национално лице за контакт

:

:

:

:

0670/62457

sds@izi-bg.com

www.izi-bg.com

Радка Виткова-Минчева

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Клиника по токсикология към МБАЛСМ “Н.И. Пирогов”
Телефон/факс за спешни случаи:+359 2 9154 233
e-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg http//www.pirogov.bg, Национален тел:112

РАЗДЕЛ 2. Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Най-съществените неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда

Причинява тежки изгаряния на кожата и Предизвиква сериозно увреждане на очите

2.1.1. Класифициране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)

Класификация съгл. GHS

Глава Подраз
дел

Клас на опасност Клас на опасност
и  категория на

опасност

Предупреждение за
опасност

3.2 Skin Корозия/дразнене на кожата Skin Corr. 1A H314

3.3 Eye Увреждане на очите Eye Damage. 1 Н318

2.2. Елементи на етикета
Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]
Пиктограми за опасност

Сигнална дума : Опасно
Съдържа Натриев хидроксид

Предупреждения за опасност : H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите

Препоръки за безопасност
P101 При необходимост от медицинска помощ, носете

опаковката или етикета на продукта.
Р102 Да се съхранява извън обсега на деца
Р260 Не вдишвайте изпарения/аерозоли.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно
облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P301 + P330+     ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата.
P331 НЕ предизвиквайте повръщане.
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P303 + P361+     ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата):
P353 незабавно свалете цялото замърсено облекло.

Облейте кожата с вода [или вземете душ].
Р305+Р351+       ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:
Р338    Промивайте внимателно с вода в продължение на
няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива
и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P310                    Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО
ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар

Препоръки за безопасност
- при съхранение P405 Да се съхранява под ключ.

- при изхвърляне P501 Изхвърлете съдържанието / контейнера в
одобрено място за изхвърляне, в съответствие с
местните и национални
разпоредби.

Изисквания за капачки, устойчиви срещу отваряне от деца и ясни предупреждения Опаковката
трябва да има тактилно предупреждение за опасност за незрящи. Опаковката трябва да бъде подсигурена
срещу отваряне от деца.

2.3.           Други опасности
Сместа не съдържа вещества, които предизвикват нарушаване на ендокринната дейност съгласно
критериите, определени в Делегиран регламент на Комисията (EU)2017/2100 или в регламент на Комисията
(EU) 2018/605.
Сместа не съдържа никакви вещества, отговарящи на критериите за PBT или vPvB в съответствие с
Приложение XIII на Регламент (EО) № 1907/2006 (REACH) и неговите изменения.

РАЗДЕЛ 3. Състав/информация за съставките

3.1.  Вещества: Не е приложимо.

3.2.  Смеси: Водна смес на базата на основи, ПАВ, органични разтворители, парфюм и др.

CAS № EО № Индекс
№

%
[тегловни] Наименование на веществото

Класифициране съгласно
Регламент (ЕО) №
1278/200 8 (CLP)

SCL, М
коефициент,

1310-73-
2

215-185-5 011-002-0
0-6

3,0 - 6,0 Sodium hydroxide,
caustic soda

Eye Irrit. 2; H319:
Skin Corr. 1A; H314:
Skin Corr. 1B; H314:
Skin Irrit. 2; H315:

0,5 % ≤ C < 2 %
C ≥ 5 %
2 % ≤ C < 5 %
0,5 % ≤ C < 2 %

107-98-2 203-539-1 603-064-0
0-3

1,0 - 3,0 1-methoxy-2-propanol
monopropylene glycol methyl
ether

Flam. Liq. 3 H226

106232-
83-1

932-186-2 - 1,0 – 3,0 Alcohols, C12-15-branched
and linear, ethoxylated
(> 2.5 moles EO)

Acute Tox. 4 H302
Eye Irrit. 2 H319
Aquatic Chronic 3H412

C ≥1 %
C ≥0,1%

15763-7
6-5

239-854-6 0,1 - 3,0 Sodium p-cumenesulphonate Eye Irrit. 2 H319

64-02-8 200-573-9 607-42
8-00- 2

0,1- 1,0 Tetrasodium ethylene diamine
tetraacetate, Na4EDTA

Acute Tox. 4 H302
Eye Dam. 1 H318

- - - 0,01- 0,3 PARFUM Skin Sens. Cat.1, H317
*. Сместа съдържа вещества с норма за експозиция на работното място в рамките на Съюза.
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РАЗДЕЛ 4. Мерки за първа помощ

4.1.     Описание на мерките за първа помощ

- общи бележки : Незабавно да се извика лекар. Погрижете се за собствената си
безопасност. При поява на здравословни проблеми или при съмнения,
информирайте лекар и му покажете информацията от този
информационен лист за безопасност. Ако лицето е в безсъзнание,
поставете го в стабилизирано положение (за възстановяване) на една
страна, с глава леко наведена назад, и се уверете, че дихателните му
пътища са свободни; никога не предизвиквайте повръщане. Ако лицето
повръща самостоятелно, вземете мерки да не допуснете вдишване на
повърнатото. В животозастрашаващи условия преди всичко направете
реанимация на засегнатото лице и осигурете медицинска
помощ.Спиране на дишането – незабавно да се осигури изкуствено
дишане. Спиране на сърдечната дейност – незабавно осигурете непряк
сърдечен масаж.

- след вдишване : Незабавно прекратете експозицията; преместете
засегнатото лице на свеж въздух и го поставете в позиция, улесняваща
дишането.Пострадалият веднага да се изнесе на чист въздух.Ако
симптомите продължават да се потърси квалифицирана лекарска помощ.

- след контакт с кожата : Облейте кожата с вода/вземете душ. Незабавно свалете
цялото замърсено облекло. Ако няма поражения върху кожата,
трябва да се използва сапун, сапунен разтвор или шампоан.
Незабавно да се извика лекар при продължаващо дразнене на
кожата.

- след контакт с очите : Не трийте очите си – това може да доведе до механично
увреждане на роговицата. Незабавно изплакнете очите с течаща
вода, отворете клепачите (при необходимост използвайте сила); ако
засегнатото лице носи контактни лещи, незабавно ги отстранете. В
никакъв случай да не се извършва неутрализация! Изплакването
трябва да продължи 10 – 30 минути, от вътрешния към външния
край на окото, така че да не бъде засегнато другото око.
В зависимост от ситуацията, се обадете на медицинската спасителна
служба или осигурете медицинско лечение възможно най-скоро. Всеки
трябва да бъде насочен към лечение, дори ако е слабо засегнат.

- след поглъщане :            Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар
Изплакнете устата с вода и накарайте лицето да изпие 2 – 5 децилитра
вода. Да не се предизвиква повръщане. Незабавно да се извика лекар.

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

При контакт с кожата : Изгаряния.

При контакт с очите : Сериозно увреждане на очите.

При поглъщане : Изгаряния.
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4.3.         Указания за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение : Симптоматично лечение.
Задължителна медицинска помощ при контакт с очите и
Поглъщане.

РАЗДЕЛ 5. Противопожарни мерки

5.1.           Пожарогасителни средства

Подходящи : Сух химикал, алкохол резистентна пяна.
пожарогасителни въглероден диоксид, водна струя.
Средства

Неподходящи : Вода – силна струя.
пожарогасителни
средства

5.2.           Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Забележка : Възможно е отделянето на токсични изпарения.

5.3.          Съвети за пожарникарите

Специални предпазни : Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване
средства за пожарникарите Автономен и изолиращ апарат за дихателна

защита. Пълна защита на тялото.

Допълнителна информация : Гасете пожара с обичайните предпазни мерки от
разумно разстояние. Действайте в съответствие с Вътрешния
авариен план и информационните табла за действие в случай на
авария или други спешни случаи. Унищожете всички
възпламеними източници.В случай на пожар, замразете всички
съдове за съхранение на продукти, уязвими на възпламеняване,
взрив или експлозия от разширяващи се пари на кипяща течност,
които може да възникнат в резултат от високи температури.
Избягвайте разливането на продукти, използвани за гасене на
пожара, във водна среда.

РАЗДЕЛ 6. Мерки при аварийно изпускане

6.1.         Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи
6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Предпазни средства Използвайте лични предпазни средства по време
на работа. Спазвайте инструкциите в Раздели 7 и 8.

Процедури при спешни
Случаи Изолирайте течовете, ако това не представлява

допълнителен риск за хората, които извършват задачата.
Да се осигури адекватна вентилация.

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи

Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване. За
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повече информация, вижте раздел 8: "Контрол на експозицията/ лични
предпазни средства".

6.2.        Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за : Да се избягва изпускане в околната среда
опазване на околната среда

6.3.        Методи и материали за ограничаване и почистване

6.3.1. За ограничаване : Абсорбирайте разлива чрез пясък или инертен
агент и преместете продукта на безопасно място. Не
абсорбирайте чрез дървени стружки или други запалими
материали. Използваното оборудване за почистване да не
отделя искри.

6.3.2. За почистване : Да се почисти замърсената повърхност с вода.

6.3.3. Друга информация : Събраните количества да се съхраняват в специални
плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхраняват
временно на територията на фирмата, след което се предават на
лица, притежаващи разрешение по реда на Закона за управление
на отпадъците (ЗУО). Да се вземат предпазни мерки срещу
образуването на статично напрежение.

6.4.       Позоваване на други раздели
Вж. Раздел 7, 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7. Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Предпазни мерки : Действайте в съответствие със законодателството по
отношение превенцията на производствени рискове. Дръжте
контейнерите херметично затворени.
Унищожете разливите и остатъците по безопасни начини (Раздел
6). Избягвайте течове от контейнерите. Поддържайте ред и чистота
там, където се използват опасни продукти. Да се избягва
експозицията. Да се избягва контакт с очите и кожата. Да не се
поглъща и да не се вдишват парите. Да не се пръска върху нагрети
повърхности и открит пламък. Да се осигури общообменна
вентилация или проветряване на помещенията. Да не се яде, пие и
пуши по време на
работа с препарата. Да се вземат предпазни мерки срещу
образуването на статично напрежение. След употреба, опаковката
да се събира в специални, плътно затварящи се и обозначени
съдове и да се съхранява временно на територията на фирмата,
след което да се предава на лица, притежаващи разрешение по чл.
37 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.
Не яжте и не пийте по време на работа, а след това измийте
ръцете си с подходящо средство.

Противопожарни мерки : Препоръчително е да се транспортира при ниска скорост
за да се избегне създаването на електростатичен заряд, който може
да засегне възпламенимите продукти. Да не се пуши. Вижте Раздел
10 за информация за условията и продуктите, които трябва да се
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избягват.
Мерки за предотвратяване на
преобразуването на
аерозоли и прах : Използвайте адекватна вентилация.

Мерки за опазване на
околната среда : Да се предотврати замърсяване на почвата и

попадане в повърхностни или подземни води.

7.2.       Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Технически мерки и
условия на съхранение : Да съхранява на сухо и хладно място, в херметично

затворени оригинални опаковки, на недостъпни за деца места.
Да не се излага на директна слънчева светлина, открит пламък.
Да се съхранява далеч от окислители и източници на
запалване.Да се съхранява на добре проветриво място.

Опаковъчни материали : HDPE 2
Несъвместими материали             : Не са известни

Изисквания за помещенията
за съхранение или съдовете: Да се използва локална и обща вентилация на

помещенията при препоръчителна температура и на сухо
място при температура от 0 до 25˚C.

Допълнителна информация Да се държи плътно затворен.
за условията на съхранение: Винаги дръж далеч от деца!Да се съхранява под ключ.

Изисквания за складови : Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
помещения и контейнери

Препоръки за предпазване : Избягвайте източници на топлина, статично електричество от огън и
експлозии

Клас на прахова експлозия : Няма информация

Препоръки за основно : Несъвместим с киселини.
складиране

7.3.     Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Препоръки : Продуктът не трябва да се използва по никакъв друг
начин, освен посоченият!

Решения, специфични за
промишления сектор : Няма налична информация.

Специфична употреба(и) : За почистване на мазнините и замърсяванията
от кухненски уреди- печки, микровълнови фурни, котлони,
абсорбатори, скари, фритюрници, бенмари, тенджери и др.
Почиства климатици, метални прибори и съдове,инструменти,
двигатели, мотори, велосипеди, автомобили, метални плоскости,
стъклокерамични плотове, дограма, щори и комарници; фуги,
теракота и фаянс; столове и маси от метал и пластмаса; лепкави
остатъци от стикери.

.
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РАЗДЕЛ 8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1.     Параметри на контрол
Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на
химични агенти при работа - (изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020г.)

Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда

№
по
ред

Химичен агент CAS № Гранични стойности Забележка
8 часа 15 min

mg/m3 бр.вл/cm3 ppm mg/m3 ppm
1 2 3 4 5 6 7 8 9

300 1-Метоксипропан-2-
ол•

107-98-2 375,0 100 568,0 150 Кожа

310 Натриева основа
(алкални аерозоли)•

1310-73-2 2,0

Индекси на биологична експозиция

Компонент Наредба/Закон Тип на категоризация Стойност
1-бутокси-2-пропанол;
монопропилен гликол
метил етер

ACGIH TWA 50 ppm

Допълнителна информация: URT irr: Раздразнение на горните дихателни пътища;
eye irr: Раздразнение на очите;  A4: Не се класифицира като канцероген за човека

ACGIH STEL 100 ppm
Допълнителна информация: URT irr: Раздразнение на горните дихателни пътища;
eye irr: Раздразнение на очите;  A4: Не се класифицира като канцероген за човека

2000/39/EC TWA 375 mg/m3 100 ppm
Допълнителна информация: Кожа: Oзначава възможност за значително
проникване на агента през кожата;  Косвени

2000/39/EC STEL 568 mg/m3 150 ppm

Допълнителна информация: Кожа: Oзначава възможност за значително
проникване на агента през кожата;  Косвени

BG OEL TWA 375 mg/m3 100 ppm
Допълнителна информация: Кожа;  -: Химични агенти, за които са определени
гранични стойности във въздуха на работната среда за Европейската общност.
Граничните стойности на тези химични агенти във въздуха на работната среда,
определени с наредбата, са съобразени със съответните стойности, приети за
Европейската общност, като могат да бъдат равни или по-ниски от тях.

BG OEL STEL 568 mg/m3 150 ppm
Допълнителна информация: Кожа;  -: Химични агенти, за които са определени
гранични стойности във въздуха на работната среда за Европейската общност.
Граничните стойности на тези химични агенти във въздуха на работната среда,
определени с наредбата, са съобразени със съответните стойности, приети за
Европейската общност, като могат да бъдат равни или по-ниски от тях.

Получена недействаща доза/концентрация
1- бутокси-2-пропанол; монопропилен гликол метил етер
Работници

Остри
системни
ефекти

Остри
локални
ефекти

Дългосрочни
системни
ефекти

Дългосрочни
локални
ефекти
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Кожен Вдишване Кожен Вдишване Кожен Вдишване Кожен Вдишване
n.a. 553,5

mg/m3
n.a. 553,5

mg/m3
183 mg/kg
телесно

тегло/ден

369
mg/m3

n.a. n.a.

Крайни потребители

Остри системни
ефекти

Остри
локални
ефекти

Дългосрочни
системни
ефекти

Дългосрочни
локални
ефекти

Кожен Вдишва
н

Орално Кожен Вдишва
н

Кожен Вдишва
н

Орално Кожен Вдишва
н

е е е е
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 78 43,9 33

mg/kg
n.a. n.a.

Натриев куменсулфонат
Наименовение на веществото: sodium p-cumenesulphonate

Крайна употреба Пътища на експозиция Стойност Бележка
Работници Контакт с кожата, остро/краткосрочно

излагане - системни ефекти
Неприложим /
неприложим

Вдишване, остро/краткосрочно излагане
- системни ефекти

Неприложим /
неприложим

Контакт с кожата, остро/краткосрочно
излагане - локални ефекти

Неприложим /
неприложим

Вдишване, остро/краткосрочно излагане
- локални ефекти Неприложим /

неприложим
Контакт с кожата, дългосрочно излагане
- системни ефекти

136,25 mg/kg по отношение към
телесната маса и деня

Вдишване, дългосрочно излагане - системни
ефекти

26,9 mg/m3

Контакт с кожата, дългосрочно излагане
- локални ефекти

0,096 mg/cm2

Вдишване, дългосрочно излагане - локални
ефекти

Неприложим /
неприложим

Крайни
потребители

Контакт с кожата, остро/краткосрочно
излагане - системни ефекти

Неприложим /
неприложим

Вдишване, остро/краткосрочно излагане
- системни ефекти

Неприложим /
неприложим

Орален контакт, остро/краткосрочно
излагане - системни ефекти

Неприложим /
неприложим

Контакт с кожата, остро/краткосрочно
излагане - локални ефекти

Неприложим /
неприложим

Вдишване, остро/краткосрочно излагане
- локални ефекти Неприложим /

неприложим
Контакт с кожата, дългосрочно излагане
- системни ефекти

68,1 mg/kg по отношение към
телесната маса и деня

Вдишване, дългосрочно излагане - системни
ефекти

6,6 mg/m3

Орален контакт, дългосрочно излагане -
системни ефекти

3,8 mg/kg по отношение към
телесната маса и деня

Контакт с кожата, дългосрочно излагане
- локални ефекти

0,048 mg/cm2

Вдишване, дългосрочно излагане - локални
ефекти

Неприложим /
неприложим
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Индекси на биологична експозиция

Натриев куменсулфонат
ПРЕДПОЛАГАЕМА НЕДЕЙСТВАЩА КОНЦЕНТРАЦИЯ (PNEC)

Наименовение на веществото: sodium p-cumenesulphonate

Компартмент на околната среда Стойност Бележка
Сладководна среда 0,23 mg/l
Морска вода 0,023 mg/l
Работа/освобождаване с прекъсвания 2,3 mg/l
Канализационна пречиствателна инсталация 100 mg/l

Утайки в сладководна среда 0,862 mg/kg по отношение към сухата маса
Утайки в морска вода 0,0862 mg/kg по отношение към сухата маса
Почва 0,037 mg/kg по отношение към сухата маса
хранителен продукт Неприложим / неприложим

Информация за процедурите за наблюдение Съответните DNEL-/DMEL-/PNEC и други прагови нива

● Стойности за здравето на човека

НАТРИЕВА ОСНОВА - 1310-73-2
Достигнато ниво без ефекет (DNEL) Работници, Вдишване краткосрочна експозиция: 1 mg/m3
Население, Вдишване дългосрочна експозиция: 1 mg/m3

EDTA-NA4 64-02-8
DNEL Работници, Акутно - локален ефект., Вдишване : 2,8 mg/m3 DNEL Общо население,
Акутни систематични ефекти, Вдишване: 1,7 mg/m3 DNEL Общо население, В дългосрочен план -
органически ефекти, Поглъщане: 28 mg/kg тт на ден
EDTA-NA4 64-02-8
предполагаема недействаща концентрация (PNEC) Сладководна среда: 2,8 mg/l
Морска вода: 0,28 mg/l Спорадично изпускане: 1,6 mg/l, съоръжение за пречистване на отпадъчни води:
57 mg/l  Почва: 0,95 mg/kg
PNEC : Сладководна среда Стойност: 0.25 mg/l Фактор на оценка – 50
PNEC : Сладководна среда Стойност: 5 mg/l Прекъсващи освобождавания, Фактор на оценка – 100
PNEC : Морска вода  Стойност: 0.025 mg/l Фактор на оценка – 500
PNEC : Седимент (прясна вода) Стойност: 1.09 mg/kg dw
PNEC : Седимент (морска вода) Стойност: 0.109 mg/kg dw
PNEC : Завод за обработка на отпадни води Стойност: 10 mg/l Фактор на оценка – 10
PNEC : Почва Стойност: 0.07 mg/kg dw
PNEC : Въздух Не са установени опасности
PNEC : Вторично отравяне , без потенциал за биоакумулиране

Предполагаема недействаща концентрация

1-бутокси-2-пропанол; монопропилен гликол метил етер
преграда/отделение PNEC
Сладководна среда 10 mg/l
Морска вода 1 mg/l
Работа/освобождаване с прекъсвания 100 mg/l
Пречиствателна станция 100 mg/l
Утайки в сладководна среда 52,3 mg/kg суха маса (с.м.)
Утайки в морска вода 5,2 mg/kg суха маса (с.м.)
Почва 4,59 mg/kg суха маса (с.м.)
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8.2       Контрол на експозицията
8.2.1 Подходящ инженерен контрол

Мерки, свързани с веществото/ сместа, за предотвратяване на експозиция по време на идентифицирани
употреби:
Описанието на подходящите мерки за контрол на експозицията се отнася до посочената(ите) в подраздел
1.2 идентифицирана(и) употреба(и) на веществото или сместа.

8.2.2. Лични предпазни средства:

8.2.2.1. Защита на очите и лицето: Предпазни очила или маска за лице (в зависимост от
естеството на извършваната работа).

8.2.2.2. Защита на кожата

Защита на ръцете: Да се носят подходящи ръкавици. Материалът, от които са
изработени ръкавиците, трябва да е непропусклив и устойчив на
/веществото/ сместа.

Друга защита на кожата: Работно облекло с дълги ръкави.

Защита на тялото Химическо работно облекло

Защита на дихателните
пътища : Не се изисква, когато е налице подходяща вентилация.

Ако концентрацията във въздуха е висока, използвайте
маска или респиратор.

Контрол на експозицията на околната среда

Основни указания : Предпазване от замърсяване на отточни канализации
повърхностни и подпочвени води

РАЗДЕЛ 9. Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние : Течно

Външен вид : Бистра течност

Цвят :             Жълт

Мирис : специфичен, на използваната парфюмна композиция

Граница на мириса : към момента нямаме никаква информация

Точка на топене/точка
на замръзване : няма информация

Точка на кипене или начална точка
на кипене и интервал
на кипене : няма информация
Запалимост : няма информация
Долна и горна граница на
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Експлозивност : няма информация

Пламна температура : няма информация

Температура на самозапалване: няма информация

Температура на разлагане                   :              няма информация

рН : 13.0 - 14.0 (потенциометрично)
Разтворимост : пълна при 20°C

Коефициент на разпределение
n-октанол/вода
(логаритмична стойност) : По принцип не се прилага за смеси

Налягане на парите : няма информация

Плътност и/или
относителна плътност, g/cm3 : 0,95 – 1,10

Насипна плътност, g/l : няма информация

Относителна плътност
на парите : няма информация

9.2. Друга информация

Съдържание на ПАВ в % : < 5.0

9.2.1. Информация във връзка с
класовете на
физична опасност

Забележка : няма информация

РАЗДЕЛ 10. Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Забележка : Продуктът е нереактивен при нормални условия на употреба,
съхранение и транспорт

10.2. Химична стабилност

Забележка : Стабилен при нормални условия

10.3. Възможност за опасни реакции

Опасни реакции : Няма позната опасна реакция при нормални условия на
употреба

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да : Продуктът е стабилен, при нормална употреба не се
се избягват наблюдава разграждане. Да се защити от пламък, искри,

прекомерно нагряване и замръзване.
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Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH),
с неговото изменение Регламент (ЕС) 2020/878 и Регламент 1272/2008г

-  EAZY PROFESSIONAL   -                 IZI G-MAX  УНИВЕРСАЛЕН ОБЕЗМАСЛИТЕЛ

Термално разлагане : няма данни

10.5. Несъвместими материали

Материали, които трябва : Силни окислители, киселини, пероксиди
да се избягват

10.6.  Опасни продукти на разпадане

Опасни продукти на : При нормални условия на съхранение и употреба
разпадане не трябва да се отделят опасни продукти на разлагане. При

висока температура и пожар се образуват опасни продукти като
въглероден моноксид и въглероден диоксид въглероден диоксид.

РАЗДЕЛ 11. Токсикологична информация

11.1.  Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008
Липса на данни от изпитване за цялата смес.

Процедура за класифициране
Методът за класифициране на смеси се основава на изчислителен метод.
Класификация съгласно GHS (1272/2008/ЕО, CLP)
Тази смес не отговаря на критериите за класифициране съгласно Регламент № 1272/2008/ЕО.

Остра токсичност

НАТРИЕВА ОСНОВА
LD50 oрално 500 mg/kg (заек)
EDTA-NA4 64-02-8
LD50 : 1780 mg/kg (Плъх) (Без да се следват указания)
ДОВАНОЛ РМ (метоксипропанол) LD50,
Плъх, 4 016 mg/kg
ДОВАНОЛ РМ (метоксипропанол)
LD50, Заек, > 2 000 mg/kg Няма регистрирани смъртни случаи при тази концентрация
ДОВАНОЛ РМ (метоксипропанол) Остра инхалационна токсичност
Краткотрайно (за минути) излагане на въздействие не се очаква да доведе до неблагоприятни последици. При
100 ppm мирисът е неприятен; по-високи концентрации предизвикват дразнене в очите, носа и гърлото и при
1000 ppm стават непоносими. При 1000 ppm и повече се наблюдава анестезиращо действие.
LC50, Плъх, 6 h, пари, > 25,8 mg/l

Натриев куменсулфонат - Остра орална токсичност
Natrium-p-cumolsulfonat: LD50 плъх: > 2 000 mg/kg; OECD Указания за изпитване 401 Групово наблюдение
Въз основа на наличните данни критериите за категоризирането не са изпълнени.

Натриев куменсулфонат - Остра инхалационна токсичност LC50 плъх: > 5 mg/l; 232 min Групово
наблюдение Въз основа на наличните данни критериите за категоризирането не са изпълнени.
Остра дермална токсичност LD50 заек: > 2 000 mg/kg; (литературна стойност) Групово
наблюдение Въз основа на наличните данни критериите за категоризирането не са изпълнени.

Корозия/Дразнене на кожата

НАТРИЕВА ОСНОВА ТЕЧНА НАЛИВНА
Резултат : Силно разяждащо (Заек) (Без да се следват указания)
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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH),
с неговото изменение Регламент (ЕС) 2020/878 и Регламент 1272/2008г
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Забележки : Контактът с кожата предизвиква изгаряния.

Сериозно увреждане/дразнене на очите

НАТРИЕВА ОСНОВА ТЕЧНА НАЛИВНА
Резултат : Дразни очите. (Заек) (OECD Указание за тестване 405)
SLOVASOL 253
Алкохоли, C12-15-разклонени и линейни, етоксилирани (>= 2.5 EO): Заек: Дразнение на очите, обратимо в
рамките на 7 дни Групово наблюдение Собствени резултати от тестове/стойности в литературата
Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Natrium-p-cumolsulfonat: заек: средно дразнещ; OECD Указания за изпитване 405 (литературна стойност) Групово
наблюдение Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Забележки : Причинява сериозно увреждане на очите.

Респираторна или кожна сенсибилизация

Забележка : няма данни

Мутагенност на зародишните клетки

Забележка : няма данни

Канцерогенност

Забележка : няма данни

Токсичност за репродукцията

ДОВАНОЛ РМ (метоксипропанол)
При изследвания върху лабораторни животни ефекти върху възпроизводителната способност са наблюдавани
само при дози, които са причинили значителна интоксикация на родителите.

Обобщение на оценката за CMR свойства

Забележка : няма данни

Тератогенност

ДОВАНОЛ РМ (метоксипропанол)
Оказва токсично действие върху плода на лабораторни животни при дози, токсични за майката. Не
причинява малформации у новородените при лабораторни животни.
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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH),
с неговото изменение Регламент (ЕС) 2020/878 и Регламент 1272/2008г
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СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция

ДОВАНОЛ РМ (метоксипропанол)
Съдържа компонент(и), които са класифицирани като поразяващи специфично място от органите,
еднократно излагане, категория 3.

N METHYL PYRROLIDONE
Класифициран, Може да предизвика дразнене на дихателните
пътища., Високите концентрации могат да причинят потискане на
централната нервна система.
Пътища на експозиция: Вдишване Прицелни
органи: Дихателна система

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

SLOVASOL 253
Алкохоли, C12-15-разклонени и линейни, етоксилирани (>= 2.5 EO):
Плъх; Орално; 2 години NOAEL: 50 mg/kg (по отношение към телесната маса и деня) Прицелни
органи: Сърце, Черен дроб, Бъбрек Симптоми: слабо наддаване на тегло, Увеличение на
относителните тегла на органа Групово наблюдение (литературна стойност)

ДОВАНОЛ РМ (метоксипропанол)
Признаци и симптоми за превишено въздействие могат да бъдат анестезиране или наркотични
ефекти.
При животни се наблюдават последици за следните органи: Бъбреци. Черен дроб.

Natrium-p-cumolsulfonat:
мишка; Кожен; Относително-хронична токсичност
NOAEL: 440 mg/kg (по отношение към телесната маса и деня)
LOAEL: 1 300 mg/kg (по отношение към телесната маса и деня); OECD Указания за
изпитване 411
желаните органи: Кожа (литературна стойност) Групово наблюдение

Опасност при вдишване

Забележка : Няма данни

Информация относно вероятните пътища на експозиция

Забележка : Няма данни

Симптоми, свързани с физичните, химичните и токсикологичните характеристики

Забележка : Токсикологичните свойства не са напълно проучени
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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH),
с неговото изменение Регламент (ЕС) 2020/878 и Регламент 1272/2008г
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Настъпващи след известен период от време и непосредствени ефекти, както и хронични
последствия от краткотрайна и дълготрайна експозиция

Забележка : Токсикологичните свойства не са напълно проучени

Взаимодействия

Забележка : Токсикологичните свойства не са напълно проучени

Липса на специфични данни

Забележка : Токсикологичните свойства не са напълно проучени

Смеси

Забележка : Токсикологичните свойства не са напълно проучени

Информация за сместа и информация за веществата

Забележка : Токсикологичните свойства не са напълно проучени

11.2. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Забележка : Никоя от съставките не е изброена

11.3. Информация за други опасности

Забележка : Няма допълнителна информация

РАЗДЕЛ 12. Екологична информация

12.1. Токсичност Продукт:

Остра (краткосрочна) токсичност: Риби
EDTA-NA4 64-02-8
LC50: > 1000 mg/l (Danio rerio (барбус); 96 h) (тест за протичане; OECD Указание за тестване 210)
НАТРИЕВА ОСНОВА ТЕЧНА НАЛИВНА
LC50 : 125 mg/l (Gambusia affinis; 96 h) (Без да се следват указания)
LC50 145 mg/l (Poecilia reticulata; 24 h) (Без да се следват указания)
SLOVASOL 253
Алкохоли, C12-15-разклонени и линейни, етоксилирани (>= 2.5 EO):
LC50 (96 h) Brachydanio rerio (риба зебра): > 0,1 - 1 mg/l ; полустатичен тест Собствени резултати от
тестове/стойности в литературата Групово наблюдение
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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH),
с неговото изменение Регламент (ЕС) 2020/878 и Регламент 1272/2008г
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ДОВАНОЛ РМ (метоксипропанол)
Материалът не е класифициран като опасен за водни организми (LC50/EC50/IC50 над 100 mg/L при
повечето чувствителни видове)

ДОВАНОЛ РМ (метоксипропанол)
LC50, Leuciscus idus (Пъстроперка), статичен тест, 96 h, 6 812 mg/l, DIN 38412
LC50, Oncorhynchus mykiss (Канадска пъстърва), полустатичен тест, 96 h, >= 1 000 mg/l, Ръководство за
изпитване ОИСР 203 или еквивалент
LC50, Pimephales promelas (Дребна рибка, бодливка), статичен тест, 96 h, 20 800 mg/l, Ръководство за
изпитване ОИСР 203 или еквивалент
Natrium-p-cumolsulfonat:
LC50 (96 h) Oncorhynchus mykiss (Канадска пъстърва9: > 100 mg/l ; статичен Тест
(литературна стойност), Групово наблюдение

Ракообразни

EDTA-NA4 64-02-8
EC50: > 100 mg/l (Daphnia magna (Дафния); 48 h) (Отровен за водни бълхи; DIN 38412)

НАТРИЕВА ОСНОВА ТЕЧНА НАЛИВНА
EC50 : 40,4 mg/l (Ceriodaphnia (водна бълха); 48 h) (Без да се следват указания)

SLOVASOL 253
Алкохоли, C12-15-разклонени и линейни, етоксилирани (>= 2.5 EO): EC50 (48 h) Daphnia magna (Дафния):
> 0,1 - 1 mg/l ; статичен тест; Собствени резултати от тестове/стойности в литературата Групово
наблюдение
ДОВАНОЛ РМ (метоксипропанол)
LC50, Daphnia magna (Дафния), статичен тест, 48 h, 21 100 - 25 900 mg/l, Ръководство за изпитване ОИСР
202 или еквивалент
Natrium-p-cumolsulfonat:
EC50 (48 h) Daphnia magna (Дафния): > 100 mg/l ; статичен тест
(литературна стойност) Групово наблюдение

Водорасли/водни растения

EDTA-NA4 64-02-8
EC50: > 300 mg/l (Desmodesmus subspicatus (зелени водорасли)) (Токсичност за водораслите; OECD
Указание за тестване 201)
SLOVASOL 253
Алкохоли, C12-15-разклонени и линейни, етоксилирани (>= 2.5 EO):
EC50 (72 h) Desmodesmus subspicatus (зелени водорасли): > 0,1 - 1 mg/l ; статичен тест; Собствени
резултати от тестове/стойности в литературата; Групово наблюдение (литературна стойност)

ДОВАНОЛ РМ (метоксипропанол)
ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (зелени водорасли), статичен тест, 7 д, Задържане скоростта на растежа, >
1 000 mg/l, Ръководство за изпитване ОИСР 201 или еквивалент

Natrium-p-cumolsulfonat:
EC50 (96 h) Pseudokirchneriella subcapitata (зелени водорасли): > 100 mg/l ; Брой на
клетъчни елементи; статичен тест; (литературна стойност) Групово наблюдение

Други организми – Водни безгръбначни
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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH),
с неговото изменение Регламент (ЕС) 2020/878 и Регламент 1272/2008г
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Забележка : Няма допълнителна информация

Микроорганизми / Въздействие върху активирана утайка

SLOVASOL 253
Алкохоли, C12-15-разклонени и линейни, етоксилирани (>= 2.5 EO):
EC50 Активирана утайка: 140 mg/l; Затруднение в дишането Групово наблюдение (литературна
стойност)
НАТРИЕВА ОСНОВА ТЕЧНА НАЛИВНА
EC50 : 22 mg/l (Photobacterium phosphoreum; 15 min) (EPS 1/RM/24)
Natrium-p-cumolsulfonat: EC10 (3 h) активна утайкар предимно от битовите отпадни води:
> 1 000 mg/l; Затруднение в дишането; OECD Указание за тестване 209 Групово наблюдение

Токсичност при сухоземни растения

SLOVASOL 253
Алкохоли, C12-15-разклонени и линейни, етоксилирани (>= 2.5 EO):
покълване, Растеж; NOEC: 10 mg/kg; Lepidium sativum (кресон); OECD Указания за изпитване 208
Собствени резултати от тестове/стойности в литературата Групово наблюдение

Хронична (дългосрочна) токсичност:

Риби

Natrium-p-cumolsulfonat: изследване, което не е научно фиксирано Оправдание: обмисляне на излагането
Групово наблюдение

Ракообразни

SLOVASOL 253
Алкохоли, C12-15-разклонени и линейни, етоксилирани (>= 2.5 EO):
EC10 Daphnia (Водна бълха): > 0,1 - 1 mg/l; темп на възпроизводство; OECD Указание за тестване 211
(литературна стойност) Групово наблюдение
Natrium-p-cumolsulfonat: изследване, което не е научно фиксирано Оправдание:
обмисляне на излагането Групово наблюдение

Водорасли/водни растения

Забележка : няма данни

Водни безгръбначни

Забележка : няма данни

12.2. Устойчивост и разградимост Продукт:
Абиотично разграждане

Забележка : няма данни
Физико и фото-химично елиминиране
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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH),
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Забележка : няма данни

Биохимично разграждане

SLOVASOL 253
Алкохоли, C12-15-разклонени и линейни, етоксилирани (>= 2.5 EO):
Лесно биоразградимо.; > 60 %; 28 d; аеробен; OECD Указание за тестване 301 B Собствени резултати от
тестове/стойности в литературата Групово наблюдение
ДОВАНОЛ РМ (метоксипропанол)
Материалът е лесно биоразградим. Удовлетворява Теста (тестовете) на OECD за бърза
биоразградимост. 10-дневна пауза: успешен Био-деградация: 96 % Време на експозиция: 28 д
Метод: Ръководство за изпитване ОИСР 301E или еквивалент
Natrium-p-cumolsulfonat: Биологически разградимо.; > 60 %; 28 d; аеробен; OECD Указание за тестване 301
B (литературна стойност) Групово наблюдение

12.3.  Биоакумулираща способност Продукт:
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (log Kow)

Забележка : тетранатриев етилендиаминтетраацетат (64-02-8) < 3
Фактор на биоконцентрация (BCF)

Забележки : Напълно разтворим
Не се натрупва в биологична среда

12.4. Подвижност в почвата

Забележка : няма данни

Продукт:
Известно или прогнозирано разпространение в компонентите на околната среда

Забележка : няма данни
Повърхностно напрежение

Забележка : няма данни
Абсорбция/десорбция

Забележка : Продуктът се разтваря във водна среда

12.5 Резултати от оценката на РВТ и vPvB Продукт:
Резултати от оценката на РВТ и vPvB

Забележки : Няма налична информация

12.6. Други неблагоприятни ефекти Продукт:
Биохимична потребност от кислород (BOD)

Стойност : няма налична информация

Химична потребност от кислород (BOD)

Стойност : няма налична информация
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Допълнителна екологична информация

Забележки : Да се избягва изпускане в околната среда

12.7. Допълнителна информация

Забележки : няма налична информация

РАЗДЕЛ 13. Обезвреждане на отпадъците

13.1.  Методи за третиране на отпадъци
13.1.1. Обезвреждане на продукта/опаковката

Кодове/обозначения на отпадъците съгласно LoW: -

06 02 04* - натриев и калиев хидроксид 07 06 01* -
промивни води и матерни луги
15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или
замърсени с опасни вещества

Заразен опаковъчен Изхвърлете под формата на неизползван продукт
материал Отпадъчните продукти да се третират съобразно действащото местно,

национално и европейско законодателство!

13.1.2. Информация относно  третирането на отпадъците
Опасност от замърсяване на околната среда; отпадъците да се изхвърлят в съответствие с местната и/или националната
уредба. Да се процедира в съответствие с валидната уредба за изхвърляне на отпадъци. Всеки неизползван продукт и
замърсена опаковка трябва да бъдат поставени в обозначени с етикет контейнери за събиране на отпадъци и да бъдат
предадени за обезвреждане на лице, упълномощено да събира отпадъци (специализирана фирма), която има право да
извършва такава дейност. Не изпразвайте неизползвания продукт в канализационни системи.

13.1.3. Информация относно изхвърлянето в канализационната система
Няма налични данни.

13.1.4. Други препоръки за  обезвреждане на отпадъците
Няма налични данни.

Правни разпоредби за отпадъците
НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ЮЛИ 2014 Г. ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ. ЗАКОН за
управление на отпадъците в сила от 13.07.2012 г. изм. и доп. ДВ. бр.25 от 26 Март 2019г.
Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците, с
нейните изменения. Решение 2000/532/EО за създаване на списък на отпадъците, заедно с неговите изменения.

РАЗДЕЛ 14. Информация относно транспортирането

В съответствие с ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID
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14.1. Номер по списъка на ООН
1760 1760 Не се регулира 1760 1760

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН
КОРОЗИОННА ТЕЧНОСТ,

Н.У.К.
CORROSIVE LIQUID,

N.O.S.
Не се регулира КОРОЗИОННА ТЕЧНОСТ,

Н.У.К.
КОРОЗИОННА ТЕЧНОСТ,

Н.У.К.

Описание на транспортните документи

UN 1760 КОРОЗИОННА
ТЕЧНОСТ, Н.У.К., 8, I, (E)

UN 1760 CORROSIVE
LIQUID, N.O.S., 8, I

Не се регулира UN 1760 КОРОЗИОННА
ТЕЧНОСТ, Н.У.К., 8, I

UN 1760 КОРОЗИОННА
ТЕЧНОСТ, Н.У.К., 8, I

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране
8 8 Не се регулира 8 8

Не се регулира

14.4. Опаковъчна група

I I Не се регулира I I

14.5. Опасности за околната среда

Oпасно за околната среда
: Не

Oпасно за околната среда
: Не

Морски замърсител : Не

Не се регулира Oпасно за околната среда
: Не

Oпасно за околната среда
: Не

Няма допълнителна налична информация

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите
Cухопътен транспорт
Класификационен код (ADR) : C9 Специални разпоредби (ADR) : 274 Ограничени количества
(ADR) : 0 Изключени количества (ADR) : E0 Опаковъчни инструкции (ADR) : P001 Смесени
опаковки (ADR) : MP8, MP17 Инструкции за преносими цистерни и контейнери за насипни
товари (ADR): T14 Специални разпоредби относно преносими цистерни и контейнери за насипни
товари(ADR) : TP2, TP27 Кодове за цистерни (ADR) : L10BH Превозно средство за превоз в
цистерни : AT Категория транспорт (ADR) : 1 Специални разпоредби за превоз – оперативни
изисквания (ADR): S20 Идентификационен номер за опасност (КемлерNo.): 88
Oранжеви табели:

Код за тунелни ограничения (ADR) : E
Транспорт по море
Специални разпоредби (IMDG) : 274 Опаковъчни инструкции (IMDG) : P001 Инструкции за
цистерни ( IMDG) : T14 Специални разпоредби относно цистерни (IMDG): TP2, TP27
EmS-№ (Пожар) : F-A EmS-№ (Разлив) : S-B Категория на товарене ( IMDG) : B Складиране и обработка
(IMDG) : SW2 Свойства и наблюдения (IMDG) : Causes burns to skin, eyes and mucous membranes.
Транспорт по вътрешните водни пътища Класификационен код (ADN) : C9 Специални разпоредби
(ADN) : 274 Ограничени количества (ADN) : 0 Изключени количества (ADN) : E0 Превозът е разрешен
(ADN) : T Задължително оборудване (ADN) : PP, EP Брой сини конуси/светлини (ADN) : 0
Железопътен транспорт
Класификационен код (RID) : C9 Специални разпоредби (RID) : 274 Ограничени количества (RID) : 0
Изключени количества (RID) : E0 Опаковъчни инструкции (RID) : P001 Смесени опаковки (RID) : MP8,
MP17 Инструкции за преносими цистерни и контейнери за насипни товари (RID): T14 Специални
разпоредби относно преносими цистерни и контейнери за насипни товари (RID): TP2, TP27 Кодове на
цистерни за RID цистерни (RID) : L10BH Специални разпоредби за RID цистерни (RID) : TU38, TE22
Транспортна категория (RID) : 1 Идентификационен номер за опасност (RID) : 88
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РАЗДЕЛ 15. Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба / законодателство относно
безопасността, здравето и околната среда

Други правила /
Този лист за техническа безопасност е съобразен със Закони Закона за защита от вредното
въздействие на химични вещества и препарати и Наредбата за КОЕ

Следните ограничения се прилагат в съответствие  с Приложение XVII на Регламент REACH (ЕО) № 1907/2006:

3. Течни вещества или смеси, считани за опасни в
съответствие с Директива 1999/45/ЕО или които отговарят
на критериите по отношение на някой от следните
класове или категории на опасност, определени в
приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008

тетранатриев    етилендиаминтетраацетат

3(b) Вещества или смеси, които отговарят на критериите
по отношение на някой от следните класове или
категории на опасност, определени в приложение I към
Регламент (ЕО) № 1272/2008: Класове на опасност
3.1—3.6, 3.7 вредни ефекти върху половата функция и
оплодителната способност или върху развитието, 3.8
ефекти, различни от наркотичните ефекти, 3.9 и 3.10

тетранатриев етилендиаминтетраацетат,
ДОВАНОЛ РМ (метоксипропанол)

40. Вещества, класифицирани като запалими газове
категория 1 или 2, запалими течности категории 1, 2 или
3, запалими твърди вещества категория 1 или 2, вещества
и смеси, които при контакт с вода отделят запалими
газове, категория 1, 2 или 3, пирофорни течности
категория 1 или пирофорни твърди вещества категория 1,
независимо дали са включени в част 3 от приложение VI
към Регламент (ЕО) № 1272/2008.

1-бутокси-2-пропанол;монопропилен гликол метил етер; 2-
мeтоксипропанол;

Други нормативни актове,
ограничения и забранителни
нормативи Няма налична допълнителна информация

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество

Няма информация.
Доставчикът не е изготвил оценка на безопасността на химичното вещество за това вещество/смес.

РАЗДЕЛ 16. Друга информация

Срок на годност : 2 години от датата на производство

* Процедура за класифициране - изчислителен метод.

Класифициране и процедура, използвана за получаване на класификацията за смеси съгласно Регламент (ЕО) №
1272/2008 [CLP]
Съкращения и акроними:
Съкр. Описания на използваните съкращения
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ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Европейско споразумение за международен превоз на опасни
товари по вътрешни водни пътища)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Европейската
спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе)

Aquatic Acute Опасно за водната среда (остър) Aquatic Chronic Опасно за водната среда (хроничен)
Acute Tox. Остра токсичност
BCF фактор на биоконцентрация
CAS Chemical Abstracts Service (службата за химични индекси съставя най-изчерпателия списък на

химични вещества)
CLP Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането

на вещества и смеси (Classification, Labelling and Packaging)
CMR Канцерогенно, мутагенно и токсично за репродукцията (вещество)
DMEL Derived Minimal Effect Level (Получена минимална действаща доза/концентрация)
DNEL Derived No-Effect Level (Получена недействаща доза/концентрация)
Eye Dam. Сериозно увреждане на очите
Eye Irrit. Дразнене на очите
Flam. Liq. Запалима течност
EC Европейски съюз
EC₅₀ Концентрация на веществото, при което е засегнато 50 % от населението

EmS Авариен план
EuPCS Европейска система за категоризация на продуктите
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Европейски списък на съществуващите

търговски химични вещества)

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Глобална
хармонизирана система за класифициране и етикиране на химични продукти", разработена от
Организацията на обединените нации

IATA Международна асоциация на въздушните превозвачи
IBC Международна разпоредба за изграждане и оборудване на кораби, които пренасят големи

количества опасни химикали

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Международен кодекс за превоз на опасни товари по
море)

IC₅₀ Концентрацията причинява 50 % блокада
ICAO Международна организация за цивилна авиация
IOELV индикативна гранична стойност на професионална експозиция
INCI Международна номенклатура на козметични добавки
ISO Международна организация за нормализация
IUPAC Международен съюз за чистота и приложна химия
LC₅₀ Смъртоносна концентрация на вещество, при която може да се очаква, че ще причини смърт на 50 % от

населението
LD₅₀ Смъртоносна доза на вещество, при която може да се очаква, че ще причини смърт на 50 % от

населението
LOAEC най-ниската концентрация, при която се наблюдава неблагоприятен ефект
LOAEL най-ниската доза, при която се наблюдава неблагоприятен ефект
log Kow Коефициентът на разпределение октанол/вода
MARPOL Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (съкр. на "Marine Pollutant)
Met. Corr. Вещество или смес, корозивни за метали Repr. Токсичност за репродукцията
NOAEC концентрация без наблюдаван неблагоприятен ефект
NOAEL ниво без наблюдаван неблагоприятен ефект
NOEC Концентрация без наблюдавано въздействие
NOEL ниво без наблюдавано въздействие
OEL Лимити за експозиция на работното място
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PBT устойчиво, биоакумулиращо и токсично
PNEC Predicted No-Effect Concentration (предполагаема недействаща концентрация)
ppm parts per million (части на милион)
RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Правилник за

международен железопътен превоз на опасни товари)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Регистрация, оценка,
разрешаване и ограничаване на химикали)

Skin Corr. Корозия на кожата
Skin Irrit. дразнене на кожата
Skin Sens. дермална сенсибилизация
STOT SE Специфична токсичност за определени органи (STOT) — еднократна експозиция
UN Четирицифрен идентификационен номер на веществото или предмета, взет от Моделните разпоредби на

ООН

UVCB вещества с неизвестен променлив състав, продукти от сложни реакции или биологични
материали

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (много устойчиво и много биоакумулиращо)
ЕО Номер ЕО е числен идентификатор на веществата на списъка на EO
ЛОС Летливи органични съединения

Упътвания за обучение
Информирайте персонала за препоръчаните начини на употреба, задължителното защитно оборудване, мерките за оказване на
първа помощ и забранените начини за работа с продукта.

Основни позовавания и източници на данни в литературата
- Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), изменен от (ЕС) 2020/878
- Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP, ЕС GHS)

Списък на стандартните изречения за опасността, използвани в документа за
безопасност (код и пълен текст както са посочени в глава 2 и 3)

Код Текст
H226 Запалими течност и пари
H290 Може да бъде корозивно за металите
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж
H400 Силно токсичен за водните организми
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект
H302+H312 Вреден при поглъщане или при контакт с кожата

Списък на инструкциите за безопасна манипулация, използвани в документа за
безопасност

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта
Р102 Да се съхранява извън обсега на деца
Р280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301+P330+P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло.

Облейте кожата с вода или вземете душ.

Р305+Р351+
Р338

При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете
контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

P310 Незабавно се обадете лекар
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P405 Да се съхранява под ключ.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли съответствие с изискването за

предаване на лицето, упълномощено да изхвърли/обезвреди отпадъка или чрез връщане на
доставчика.

Допълнителна информация, важна за безопасността и опазване на здравето

Продуктът не трябва да се използва за цели, различни от посочените в Раздел 1, освен ако това не
е изрично одобрено от производителя/вносителя. Потребителят носи отговорност за спазване на
цялата свързана уредба за защита на здравето
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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH),
с неговото изменение Регламент (ЕС) 2020/878 и Регламент 1272/2008г

-  EAZY PROFESSIONAL   -                 IZI G-MAX  УНИВЕРСАЛЕН ОБЕЗМАСЛИТЕЛ

Друга информация
В съответствие с обща спецификация на продукта:
Информацията в настоящото указание за безопасна употреба представя типични данни / анализ за този
продукт и е получена от настоящи и надеждни източници. Информацията е коректна в рамките на нашето
знание и е най-доброто въз основа на нашето познание и информация в деня на публикация. Предоставената
информация е предназначена да служи само за указание при правилна и безопасна употреба, манипулация,
съхранение, транспорт и отстраняване и не трябва да се счита за гаранция / изразена или подразбираща се /
или качествена характеристика по отношение на верността или точността.Отговорност е на потребителя да се
определи безопасни условия за използването на този продукт, както и да поеме отговорност за загуба,
нараняване, повреда или разноски, възникващи от неправилното използване на този продукт. Информацията
се отнася само за дадения продукт и не е валидна в случай на употреба в комбинация с други материали или
при други процеси освен ако това не е оповестено в текста.
Отказ от отговорност
Предоставената информация не представлява договор за доставка, относно всяка спецификация, или за дадено
приложение купувача трябва да се стреми да провери техните изисквания и препоръки за използването на
продукта. Данните в тази Наредба за безопасност съответстват на добросъвестното залагане на нашия опит
към момента на отпечатване. Информацията трябва да Ви даде основни насоки за безопасна работа с този
продукт, посочен в Наредбата за безопасност, относно неговото съхранение, преработка, транспорт и
изхвърляне. Данните не могат да се пренесат върху други продукти. Ако продуктът се смеси или преработи с
други материали, или ако се подложи на обработка, данните в тази Наредба за безопасност не могат да бъдат
пренесени върху новия материал, освен ако изрично не се посочва друго.

- КРАЙ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ   -

Ревизия на документа
Дата на издаване Версия Дата на промяна

28.05.2021 г 2.0 27.09.2021 г
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