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 ХЛОРСИРИН 550 ЕК 
 Информационен лист за безопасност 

в съотвествие с Регламент (ЕС) № 453/2010 
 

                                               Дата на издаване: 07/11/2011     Заменя:18/05/2011                   Издание: 6.1 
 

1. Идентификация на веществото/сместа и фирмата/предприятието: 
 
1.1. Идентификатори на продукта 
Форма на продукта: смес 
Търговско наименование: ХЛОРСИРИН 550 ЕК 
Код на продукта:  CA701789  
Синоними:   хлорпирифос 500 г/л + циперметрин 50 г/л ЕК 
 
1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, 
и употреби, които не се препоръчват  
 
1.2.1. Употреба  
Категория на употреба: селскостопанска 
Вид употреба:  инсектицид 
  
1.2.2. Употреби, които не се препоръчват 
Няма налична допълнителна информация 
  
1.3. Наименование и адрес на производител / вносител 
Производител 
Адрес: AGRIPHAR S.A. 
Rue de Renory, 26/1 
B-4102 Ougrée - Belgium 
Tел: +32 (0)4 385 97 11; Факс: +32 (0)4 385 97 49 
info@agriphar.com - http://www.agriphar.com 
 
Наименование и адрес на лицето, което пуска на пазара химично вещество /препарат: 
Суммит Агро Румъния - клон България КЧТ    
ул. “Златен рог” № 20-22, етаж 3 
1407 София, БЪЛГАРИЯ 
Тел: 02/962 49 01, Факс: 02/962 48 76                                                 
Email: sumiagro@sab.bg 
 
1.4. Телефон за връзка в случай на спешност 
+32 (0)4 385 97 11 (8 – 16:35 часа), Белгия 
 

Държава Официална организация Адрес Телефон за 
спешни случаи 

BELGIUM Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 
c/o Hôpital Central de la Base - 
Reine Astrid 

Rue Bruyn 
B -1120Brussels 
 

+32 70 245 245 
 

Worldwide WHO http://www.who.int/ipcs/poisons/centre
/directory/en/ 

 

 
Телефон за връзка в случай на спешност (24 часа) България:  
УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ – гр. София:    

 

mailto:info@agriphar.com
http://www.agriphar.com
mailto:sumiagro@sab.bg
http://www.who.int/ipcs/poisons/centre
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02/91-54-411, 02/91-54-240, 02/91-54-409-Обща токсокология. 
Единен номер за Европейски повиквания – 112 
 
2. Описание на опасностите 
 
2.1. Класификация на веществото или сместа 
Класификация в съответствие с Директива 67/548/ЕЕС или 1999/45/ЕС 
Xn; R20/22 
Xn; R65 
Xi; R36/37/38 
N; R50/53 
R10 
 
Пълният текст на R-фразите виж в т. 16 
 
Вредни физикохимични въздействия, или въздействия върху човешкото здраве и 
околната  среда  
Няма налична допълнителна информация 
 
2.2. Елементи на етикета 
 
Етикетиране в съответствие с Директива 67/548/ЕЕС или 1999/45/ЕС 
 
Символи за опасност  

      
Xn-вреден N- Опасен за околната среда 
 
Опасни съставки: разтворител, хлорпирифос (ISO) 
 
R-фрази  
R10 – запалим 
R20/22 – Вреден при вдишване и при поглъщане 
R36/37/38 – Дразни очите, дихателните пътища и кожата 
R50/53 – Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни 
неблагоприятни ефекти във водната среда 
R65 – Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане 
  
S-фрази 
S2 – Да се пази далеч от достъп на деца 
S13 - Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни 
S20/21 - По време на работа да не се яде, пие и пуши 
S23 - Да не се вдишват парите  
S24 - Да се избягва контакт с кожата 
S36/37 - Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици 
S45 - При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и 
когато е възможно да се покаже етикета 
S51 - Да се използва само на проветриви места 



07/11/2011 3/13 

S61 -  Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/ 
информационния лист за безопасност 
  
2.3. Други опасности 
Няма налична допълнителна информация 
 
3. Състав / информация за съставките 
 
3.1. Субстанции  
Не е приложимо 
 
3.2. Продукт 
 

Име Идентификация % Класификация 
съгласно Директива 
67/548/ЕЕС 

разтворител (CAS No.) 64742-95-6 
(EC No.) 265-199-0 
(EC Index No) 649-356-00-4 
(REACH-No) 01-2119455851-35 

40-60 Xn; R65 
Xi; R37 
N; R51/53 
R10 
R66 
R67 

Хлорпирифос 
(ISO) 

(CAS No.) 2921-88-2 
(EC No.) 220-864-4 
(EC Index No) 015-084-00-4 

44-49 T; R25 
N: R50-53 

Циперметрин цис-
транс +/- 40/60 

(CAS No.) 52315-07-8 
(EC No.) 257-842-9 
(EC Index No) 607-421-00-4 

4-5,5 Xn; R20/22 
Xi; R37 
N; R50/53 

 
Име Идентификация % Класификация 

съгласно Директива 
67/548/ЕЕС 

разтворител (CAS No.) 64742-95-6 
(EC No.) 265-199-0 
(EC Index No) 649-356-00-4 
(REACH-No) 01-2119455851-35 

40-60 Flam. Liq. 3, H226 
STOT SE 3, H335 
STOT SE 3, H336 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 2, H411 

Хлорпирифос 
(ISO) 

(CAS No.) 2921-88-2 
(EC No.) 220-864-4 
(EC Index No) 015-084-00-4 

44-49 Acute Tox. 3 (Oral), 
H301 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

Циперметрин цис-
транс +/- 40/60 

(CAS No.) 52315-07-8 
(EC No.) 257-842-9 
(EC Index No) 607-421-00-4 

4-5,5 Acute Tox. 4 (Inhalation), 
H332 
Acute Tox. 4 (Oral), 
H302 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

 
Пълният текст на R-, H- и EUH фразите виж в т. 16 
 
4. Мерки за оказване на първа помощ 
 
4.1. Описание на мерките за първа помощ 
Общи указания: Ако се налага да се потърси медицинска помощ, вземете 

със себе си опаковката или етикета на продукта 
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При вдишване: Преместете пострадалия от замърсения район, 
дръжте го неподвижен в позиция незатрудняваща 
дишането. В случай на затруднение в дишането да се 
подава кислород. При неравномерно дишане или 
преустановено дишане да се направи изкуствено 
дишане. В всички случаи на съмнение или при наличие на 
симптоми, потърсете медицинска помощ. 

При контакт с кожата: След контакт с кожата, незабавно свалете всички 
замърсени дрехи и се измийте със сапун и обилно 
количество вода. Ако се появи дразненер потърсете 
медицинска помощ. 

При контакт с очите: Незабавно изплакнете, внимателно и старателно с 
оборудване за промиване на очи или с вода. Свалете 
контактните лещи, ако има такива и ако могат да се 
свалят лесно. Продължете да изплаквате. Ако 
дразненето продължава  потърсете медицинска помощ. 

При поглъщане: При поглъщане, изплакнете устата с вода ( само ако 
пострадалият е в съзнание). Да не се предизвиква 
повръщане. Незабавно потърсете медицинска помощ. 

 
4.2. Най-съществени симптоми и въздействия, остри и отдалечени 
Симптоми/увреждания след вдишване: 

Затруднено дишане; стомашно-чревни оплаквания; 
гадене; виене на свят; високи концентрации може да 
причинят потискане на нервната система, главоболие и 
слабост водещи до загуба на съзнание  

Симптоми/увреждания след контакт с кожата: 
     Сърбеж/дразнене на кожата. Еритема (зачервяване). 
Симптоми/увреждания след контакт с очите: 
     Сълзене. Конюнктивно зачервяване.  
Симптоми/увреждания след поглъщане: 

Стомашно-чревно неразположение. Коремни болки, 
гадене, повръщане. Потискане на централната нервна 
система. 

Хронични симптоми: Дразнещ за очите, дихателните пътища и кожата. 
Симтомите на свръхекспозиция на изпарения включват 
сънливост, отпадналост, главоболие, замаяност, гадене, 
повръщане, замъглено виждане. 

 
4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и 
специално лечение  
Причинява потискане на ацетилхолинестеразата. Антидот - атропин и токсогонин.   
 
5. Мерки при гасене на пожар 
 
5.1. Средства за гасене на пожар 
Подходящи средства за гасене на пожар: 
     Пяна, прах, въглероден диоксид (СО2), водна мъгла 
Неподходящи средства за гасене на пожар: Водна струя под високо налягане 
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5.2. Специални опасности произтичащи от веществото или сместа 
Опасност от пожар:  запалим 
Реактивоспособност: при излагане на нагряване, може да се разгради 

освобождавайки опасни газове 
       
5.3. Съвети за пожарникарите  
Предпазни мерки при пожар: Да не се ползват запалки/кибрит. Да не се пуши. 
Указания при пожар: Евакуирайте хората и ограничете достъпа. 

Използвайте пръскане с вода или обливане за да 
предпазите персонала и да охлаждате изложените на 
опасност контейнери. 

Предпазни средства при гасене на пожар: 
Да се носи устойчив на химикали предпазен костюм. Ако 
не е възможно да се осигури вентилация или тя е 
недостатъчна, да се носи дихателен апарат. 

Друга информация: Водата от гасенето на пожара да се събере отделно. 
Да не се позволява да попадне в канализационната 
система. 

  
 
6. Мерки при аварийно изпускане 
 
6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи  
Общи мерки: При теч или разлив, само подходящо екипирани лица 

трябва да останат в района.  
 
6.1.1. За лица, които не са от екипа за аварийни ситуации 
Предпазна екипировка: Да се носят подходящи предпазни дрехи, ръкавици и 

средства за предпазване на очите/лицето. При недобра 
вентилация да се ползват подходящи средства за 
предпазване на дихателните пътища. 

Процедури при извънредни ситуации: 
Да се евакуира района. Да се отстранят източниците 
на запалване. Да се осигури добра вентилация за 
намаляване концетрацията на изпаренията. Да се 
потърси съдействие от специалисти. 

  
6.1.2. За лица от екипа за аварийни ситуации 
Предпазна екипировка: Да се носи въздуиен дихателен апарат и устойчив на 

химикали предпазен костюм. 
 
6.2. Мерки за опазване на околната среда 
 
Да не се изсипва в канализацията, продукта и неговите опаковки да се изхвърля на 
специализирани места за събиране на опасни отпадъци. Да се уведомят държавните 
органи при попадане на продукт в канализацията или водни басейни.  
 
6.3. Методи и средства за ограничаване и почистване  
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За обезвреждане: Предотвратете попадане в канализацията. Ограничете 
големи разливи чрез посипване с инертни гранулирани 
материали. 

Методи за почистване: Съберете отпадъците и ги поставете в подходящ 
контейнер. 

Друга информация: висока опасност от подхлъзване поради протекъл или 
разлят продукт 

6.4. Позоваване на други раздели 
 Контрол на експозицията/лични предпазни средства. Третиране на отпадъците. 
 
7. Работа и съхранение 
 
7.1. Предпазни мерки за безопасна работа  
Мерки за безопасна работа: продукта да се работи в съответствие с добрите 

индукстриални практики за хигиена и безопасност. Да 
се пази от нагряване/ искри/ открит огън/ горещи 
повърхности. Да не се пуши. Да не се изсипва в 
канализацията или водни басейни. 

Температура при работа:  Стайна температура 
Хигиенни мерки: Да не се яде, пие и пуши по време на работа с продукта. 

Замърсени дрехи да се свалят и изперат преди повторно 
ползване. Ръцете и други изложени на експозиция части 
от тялото да се измият с вода и сапун преди ядене, 
пиене и пушене и след приключване на работа. 

 
7.2. Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости 
Технически мерки: Да се осигури добро заземяване на уредите. Да се 

работи само с уреди, които са технически изправни и 
обезопасени срещу експлозия. 

Условия на съхранение:  Да се предпазва от директна слънчева светлина 
Несъвместими продукти:  Силни киселини. Силни основи. Окислителни агенти. 
Максимален период на съхранение: 3 години 
Помещения за съхранение: Съхранявайте контейнерите плътно затворени, в 

хладни, добре вентилирани помещения. Пода на 
складовото помещение да не позволява изтичане навън. 

Материал на опаковките: Да се съхранява само в оригинални опаковки. Да се 
съхранява под ключ. 

 
7.3.  Специфични крайни употреби 
Няма налична допълнителна информация  
 
8. Контрол на експозицията и лични предпазни средства 
 
8.1. Параметри на контрол 
 
Хлорпирифос (ISO) (2921-88-2) 
Austria - MAK (mg/m³) - 0,2 mg/m³ 
Austria - MAK Short time value (mg/m³№ -  0,4 mg/m³ 
Belgium - Limit value (mg/m³) - 0,1 mg/m³ 
France  - VME (mg/m³) - 0,2 mg/m³ 
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Germany - TRGS 900 Occupational exposure limit value (mg/m³) - 0,2 mg/m³ 
Spain - VLA-ED (mg/m³)- 0,2 mg/m³ skin 
Switzerland - VME (mg/m³) - 0,2 mg/m³ Aerosol 
United Kingdom - WEL TWA (mg/m³) - 0,2 mg/m³ 
United Kingdom - WEL STEL (mg/m³) - 0,6 mg/m³ 
United Kingdom - Remark (WEL) SK 
Denmark - Grænseværdie (langvarig) (mg/m3) - 0,2 mg/m³ 
Denmark - Grænseværdie (kortvarig) (mg/m3) - 0,4 mg/m³ 
Poland - NDS (mg/m3№ - 0,2 mg/m³ 
Poland  - NDSCh (mg/m3) - 0,6 mg/m³ 
 
Разтворител (64742-95-6) 
Belgium - Limit value (ppm) - 19 ppm 
Belgium - Short time value (mg/m³) - 100 mg/m³ 
France  - VME (mg/m³) - 150 mg/m³ 
 
8.2. Контрол на експозицията 
Лични предпазни средства: ръкавици, газова маска, предпазни очила 

            
Предпазване на ръцете: Да се носят подходящи ръкавици, устойчиви на 

химикали. NBR ( нитрил гума). В случай на специални 
приложения се препоръчва да се провери химичската 
устойчивост на ръкавиците с производителя. 

Предпазване на очите:  Лицев предпазен шлем. Предпазни очила 
Предпазване на кожата и тялото: 

Да се осигури подходяща защита на кожата в 
зависимост от специфичните условия. 

Предпазване на дихателните пътища: 
Ако не е осигурена вентилация или тя не е 
задоволителна да се носи дихателен апарат. 

Контрол на експозицията на околната среда: 
Уведомете държавните органи, ако продукт попадне в 
канализацията или водни басейни. 

Друга информация: оборудване за промиване на очите и душ да бъдат 
осигурени в непостредствена близост до местата на 
потенциална експозиция 

 
 
9. Физични и химични свойства 
 
9.1.  Информация за основните физични и химични свойства 
Физична форма: течност  
Вид:  бистра течност 
Цвят: жълт 
Мирис: специфична 
Граница на мириса: няма данни 
рН:  5(1%,20оС)  
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Точка на топене: няма данни 
Точка на втвърдяване: няма данни 
Точка на кипене: няма данни 
Точка на запалване:  48оС 
Относително ниво на изпаряване:  няма данни 
Запалимост (твърдо в-во, газ): няма данни 
Лимити на експолозия: няма данни 
Налягане на парите: няма данни 
Относителна плътност на парите при 20оС: няма данни 
Относителна плътност: няма данни 
Плътност: 1,098 г/мл (20оС) 
Разтворимост: Вода: емулсия 
Log Pow: няма данни 
Log Kow: няма данни 
Температура на самозапалване: 470оС 
Температура на разпадане: няма данни 
Вискозитет, кинематичен: 2,43 мм2/сек(40оС) 
Вискозитет, динамичен: няма данни 
Експлозивни свойства: не е експлозивен 
Окислителни свойства: няма данни 
 
9.2.  Друга информация 
Няма налична допълнителна информация 
 
10. Стабилност и реактивоспособност 
 
10.1.  Реактивоспособност 
При излагане на загряване може да настъпи разграждане с освобождаване на вредни 
газове. 
 
10.2.  Химическа стабилност 
Стабилен при нормални условия. 
 
10.3.  Възможност за опасни реакции  
Не, при нормални условия. Виж т. 10.1. Реактивоспособност.  
 
10.4.  Условия, които трябва да се избягват  
Да се предпазва от директна слънчева светлина. Да се пази от нагряван/искри/ открит 
огън/горещи повърхности. Да не се пуши. 
 
10.5.  Несъвместими материали 
Силни киселини. Силни основи. Окислителни агенти. 
 
10.6.  Опасни продукти на разпадане 
 При разграждане в следствие на нагряване се отделя опасен дим. Въглероден диоксид 
(СО2). Въглероден моноксид. Азотни оксиди (NOх). 
 
11. Токсикологична информация 
Остра токсичност: Вреден при вдишване и поглъщане. Вреден: може да 

причини увреждане на белите дробове при поглъщане. 
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ХЛОРСИРИН 
ЛД50 орална плъх: >300 мг/кг  
ЛД50 дермална заек:  >5000 мг/кг 
ЛС50 инхалаторна плъх (мг/л): 4,6 мг/л/4 ч. 
 
хлорпирифос (ISO) (2921-88-2) 
ЛД50 орална плъх: 66-195 мг/кг 
ЛД50 дермална плъх: 1250-2000 мг/кг 
ЛС50 инхалаторна плъх (мг/л): >1 мг/л/4ч. 
 
Циперметрин цис/транс +/- 40/60 (52315-07-8) 
ЛД50 орална плъх: 287 мг/кг 
ЛД50 дермална плъх: >2000 мг/кг 
ЛС50 инхалаторна плъх (мг/л): 3,28 мг/л/4ч. 
 
Разтворител (64742-95-6) 
ЛД50 орална плъх: 3492 мг/кг 
ЛД50 дермална плъх: >3160 мг/кг 
ЛС50 инхалаторна плъх (мг/л): >6193 мг/м³ 
 
Дразнене: Дразнещ за очите, дихателните пътища и кожата  рН:5(1%,20оС) 
Корозивност: Не е класифициран 
рH: 5(1%,20оС) 
Сенсибилизация: Не е класифициран 
Токсичност при повторни дози: Не е класифициран 
Канцерогенност: Не е класифициран 
Мутагенност: Не е класифициран 
Токсичност за репродукцията: Не е класифициран 
 
12. Информация за околната среда 
 
12.1.  Токсичност  
 
ХЛОРСИРИН 
ЛС50 риби 1: <1 мг/л(96ч) 
EC50 Daphnia 1: <1 мг/л(48ч-Daphnia magna) 
ErC50 (водорасли): 1,1 мг/л (72ч) 
 
хлорпирифос (ISO) (2921-88-2) 
ЛС50 риби 1: 0,0013 мг/л (96ч) 
EC50 Daphnia 1: 0,000014 мг/л (48ч) 
ErC50 (водорасли): 1,2 мг/л (72ч) 
 
Циперметрин цис/транс +/- 40/60 (52315-07-8) 
ЛС50 риби 1: 0,0028 мг/л (96ч; Salmo gairdneri) 
EC50 Daphnia 1: 0,0003 мг/л (48ч; Daphnia magna) 
ErC50 (водорасли): >0,1 мг/л (96ч; Selenastrum capricornutum) 
NOEC (хронична): 0,00003 мг/л (34 дни; Pimephales promelas) 
 
Разтворител (64742-95-6) 
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ЛС50 риби 1: 9,2 мг/л (96 ч Oncorhynchus mykiss) 
EC50 Daphnia 1: 3,2 мг/л (48 ч Daphnia magna) 
ErC50 (водорасли): 2,9 мг/л (72 ч Pseudokirchneriella subcapitata) 
NOEC (хронична): 2,14 мг/л (21 дни Daphnia magna) 
 
12.2.  Персистентност и разградимост  
 
Циперметрин цис/транс +/- 40/60 (52315-07-8) 
Персистентност и разградимост: Не е лесно биоразградим. 
 
Разтворител (64742-95-6) 
Персистентност и разградимост: Лесно биоразградим (по отношение на критериите на 
OECD). 
Биоразграждане: 78% (28 дни OECD 301F) 
 
12.3.  Потенциал за биоакумулиране 
 
хлорпирифос (ISO) (2921-88-2) 
Коефициент на биоакумулация (BCF REACH): 1374 
Log Pow: 4,7-5,27 
Потенциал за биоакумулация: нисък  
 
Циперметрин цис/транс +/- 40/60 (52315-07-8) 
BCF риби 1: 1204 мг/л (Salmo gairdneri) 
Log Pow:5,3-5,6 (25°C) 
 
12.4.  Подвижност в почвата 
 
ХЛОРСИРИН 
Повърхностно напрежение : 31,2 мN/м 
 
12.5.  Резултати от оценката на PBT и vPvB  
Няма налична допълнителна информация 
 
12.6.  Други вредни въздействия 
Няма налична допълнителна информация 
 
13. Третиране на отпадъците 
 
13.1.  Методи за третиране на отпадъците 
Регионални разпоредби (отпадъци): Третирането на отпадъците да се извършва в 

съответствие с местните и националните 
разпоредби. 

Метод за третиране на отпадъците: Този продукт или неговата опаковка да се 
изхвърлят само на места за събиране на 
специализирани или опасни отпадъци. 

Допълнителна информация: Да не се позволява продуктът или неговата 
опаковка да попаднат в открити води или 
канализацията. (Техниката за приложение да не 
се почиства в непостредствена близост до 
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повърхностни води / Да се избегне индиректно 
попадане в напоителни или отводнителни 
канали). Да се уведомят държавните органи, в 
случай на попадане на продукт в канализацията 
или водни басейни.   

 
14. Информация за транспортиране 
 
В съответствие с ADR/RID/ADNR/IMDG/ICAO/IATA 
 
14.1. Номер по списъка на ООН 
Номер по списъка на ООН:   UN 1993 
 
14.2. Точното наименование на пратката при транспорт 
Точно наименование при транспорт:  ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ, N.O.S. 
Описание на транспортния документ: UN 1993 ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ, N.O.S. 

(СЪДЪРЖА Циперметрин цис/транс+/-40/60 
(52315-07-8) Хлорпирифос (ISO)(2921-88-2) 
Разтворител нафта ( петрол), леко ароматно 
съединение (64742-95-6), 3, ІІІ, (D/E) 

 
14.3. Клас на опасност при транспорт 
Клас (UN): 3 
Етикет за опасност (UN): 3 

       
 
14.4. Опаковъчна група 
Опаковъчна група: ІІІ 
 
14.5. Опасности за околната среда 
Морски замърсител:  

       
Друга информация: няма налична допълнителна информация 
 
14.6. Специални предпазни мерки за потребителите 
14.6.1. Наземен транспорт 
Hazard identification number (Kemler No.):30 
Classification code: F1 

Orange plates:   
Tunnel restriction code:D/E 
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Limited quantities (ADR):LQ07 
Excepted quantities (ADR):E1 
14.6.2. Транспорт по море  
EmS-No. (1): F-E 
EmS-No. (2):S-E 
14.6.3. Въздушен транспорт  
Instruction "cargo" (ICAO:366/220L 
Instruction "passenger" (ICAO): 355/60L 
Instruction "passenger" - Limited quantities (ICAO): Y344/10L 
14.7. Транспорт в насипно състояние в съответствие с Приложение ІІ на MARPOL  
73/78 и Кодекс IBC 
Неприложимо 
 
15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба 
 
15.1.  Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство 
относно безопасността, здравето и околната среда 
 
15.1.1. ЕС Регламенти 
Няма ограничения по Анекс ХVІІ 
Не съдържа REACH кандидат субстанции 
15.1.2. Национални регламенти 
Няма налична допълнителна информация. 
 
15.2.  Оценка на на безопасност на химично вещество или смес  
Няма налична допълнителна информация. 
 
16.  Друга информация 
Информация за промени: 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни 
медицински грижи и специално лечение  
 
Класификация в съответствие с Регламент № 1272/2008 [CLR]: 
Запалима течност 3    H226 
Остра токсичност 4 ( Орална)    H302 
Остра токсичност 4 (Вдишване)   H332 
Остра токсичност 4 (Вдишване: прах, мъгла) H332 
Дразнене на кожата2    H315 
Увреждане на очите1    H318 
СТОО (еднократна експозиция)3    H335 
Токсичност при аспириране 1   H304 
Токсичност за водни организми 1    H400 
Хронична токсичност за водни организми 1 H410 
 
Пълен текст на R-, H- и EUH-фразите: 
Остра токсичност 3 (Орална):  Остра токсичност 3 (Орална) Категория 3 
Остра токсичност 4 (Вдишване):  Остра токсичност 4 (Вдишване) Категория 4 
Остра токсичност 4 (Орална):  Остра токсичност 4 (Орална) Категория 4 
Токсичност за водни организми 1: Опасен за водната среда – Остра опасност 

Категория 1  
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Хронична токсичност за водни организми 1: Опасен за водната среда – Хронична 
опасност Категория 1  

Хронична токсичност за водни организми 2: Опасен за водната среда – Хронична 
опасност Категория 2 

Токсичност при аспириране 1:  Опасност при аспириране Категория 1 
Запалима течност 3:   Запалима течност Категория 3 
СТОО (еднократна експозиция) 3: СТОО ( специфична токсичност за определени 

органи) - еднократна експозиция Категория 3 
СТОО (еднократна експозиция) 3: СТОО ( специфична токсичност за определени 

органи) - еднократна експозиция Категория 3 
 
H226   Запалими течност и пари   
H301   Токсичен при поглъщане 
H302   Вреден при поглъщане  
H304  Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните 

пътища  
H332   Вреден при вдишване  
H335  Може да предизвика дразнене на дихателните пътища 
H336   Може да предизвика сънливост или световъртеж  
H400   Силно токсичен за водните организми 
H410  Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект 
H411   Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект 
R10   Запалим 
R20/22  Вреден при вдишване и при поглъщане 
R25   Токсичен при поглъщане   
R36/37/38  Дразни очите, дихателните пътища и кожата 
R37   Дразни дихателните пътища 
R50   Силно токсичен за водни организми 
R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни 

неблагоприятни ефекти във водната среда 
R51/53 Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни 

ефекти във водната среда 
R53  Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда 
R65  Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане 
R66 Повтаряща се експозиция може да предизвика сухота или напукване на 

кожата 
R67  Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж 
N    Опасен за околната среда 
T    Токсичен 
Xi    Дразнещ 
Xn    Вреден 
 
SDS EU (REACH Приложение II) 
 
Тази информация се базира на настоящите познания и описва продукта по отношение на 
безопасността, здравето и околната среда. Поради това не трябва да се счита като 
гаранция за каквито и да е специфични свойства на продукта. 


