
ALL METAL POLISH  
Информационен лист за безопасност  
в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕC) 2015/830  

Дата на издаване: 06/05/2015 Дата на редакцията: 08/08/2019 : Версия: 2.0  
 
 
РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието  
1.1. Идентификатор на продукта   
Форма на продукта : Смес 
Наименование на продукта : ALL METAL POLISH Препарат за хромирани брони   
1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват  
1.2.1. Идентифицирани употреби  
Предназначено за масова употреба  
Основна категория на употреба 

  
: Потребителска употреба   

Употреба на веществото/сместа  
: Продукти за грижа за автомобила 
  

1.2.2. Употреби, които не се препоръчват  
Няма налична допълнителна информация   
1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност  

 
Turtle Wax Europe Limited       ДИСТРИБУТОР 
4th Floor Alaska House, Atlantic Park,   
Dunnings Bridge Road 
Liverpool, L30 4AB - United Kingdom  
T +44 151 530 4740 
MSDS@turtlewaxeurope.com 

 
Бомар България ООД 
ул. Поручик Г. Кюмюрджиев 2А 
гр. София 
тел.: +359 2 958 19 51 
e-mail: office@bomarbg.eu 
www.bomarbg.eu 

 
1.4. Телефонен номер при спешни случаи   

 

Телефонен номер при спешни случаи :  +44 (0) 845 600 3663   
 

    Само Работно време 08:30 - 17:00  
 

      
 

Страна   Организация/Компания Адрес Телефонен номер при 
 

      спешни случаи 
 

България  Национален токсикологичен информационен бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21 +359 2 9154 233 
 

   център  1606 София  
 

      
 

   Многопрофилна болница за активно лечение и спешна   
 

   медицина "Н.И.Пирогов"   
 

          
РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите   
2.1. Класифициране на веществото или сместа  
Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]  
Eye Irrit. 2 H319  
STOT SE 3  H336  
За пълния текст на предупрежденията за опасност H: вижте Раздел 16  

 
2.2. Елементи на етикета  
Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕO) № 1272/2008 [CLP] Да се осъществи допълнително етикетиранеОсъществяване на допълнителна /и класификация/и   
Пиктограми за опасности (CLP) : 

 
 
 
 
 GHS07  

Сигнална дума (CLP) :  Внимание  
Опасни съставки :  Hydrocarbons, C9-10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics  
Предупреждения за опасност (CLP) :  H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.  

 H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж.  
Препоръки за безопасност (CLP) :  P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.  

 P271 - Да се използва само на открито или на добре проветриво място.  
 P280 - Използвайте предпазни очила.  
 P304+P340 - ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, 
 улесняваща дишането.  
 P305+P351+P338 - 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.  
 P337+P313 - При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински  
 съвет/помощ.  
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  P501 - Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с местните / национални 
  разпоредби. 
UFI  :  A16M-Y3C6-400D-X788 

   
2.3. Други опасности  
Неблагоприятни физикохимични ефекти и :  Предизвиква сериозно дразнене на очите. Може да предизвика сънливост или 
неблагоприятни ефекти за здравето на световъртеж. 
човека и околната среда  
Други опасности, които не допринасят за :  Няма при нормални условия. 
класифициране   

 
РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките  
3.1. Вещества    
Не е приложимо    
     
3.2. Смеси    

    
Наименование Идентификатор на продукта % Класификация в 

    съответствие с Регламент 
    (ЕО) № 1272/2008 [CLP] 

Въглеводороди, с9-с11, п-алкани, изоалкани, (EО №) 927-241-2 30-50 Flam. Liq. 3, H226 
трициклиците, <2% ароматни (REACH №) 01-2119471843-32  Asp. Tox. 1, H304 

    STOT SE 3, H336 
    Aquatic Chronic 3, H412 
    

Алкохоли, C9-11, разклонен и линеен, етоксилирани (1-2,5 (CAS № ) 160901-09-7 0.1-1 Eye Dam. 1, H318 
EO)  (EО №) 500-446-0  Aquatic Acute 1, H400 

    Aquatic Chronic 3, H412 
    

Пълен текст на Н-фразите: вижте раздел 16     
 
РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ  
4.1. Описание на мерките за първа помощ 
Първа помощ - общи мерки :  Ако се почувствате зле, потърсете медицинска помощ (покажете етикета, където е 
  възможно). 
Първа помощ при вдишване :  Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. 
  Потърсете медицински съвет/помощ. 
Първа помощ при контакт с кожата :  Да се измие кожата с много вода. 
Първа помощ 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. При 
  продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. 
Първа помощ при поглъщане :  Не се очаква да представлява сериозна опасност при очакваните условия на нормална 
  употреба. Изплакнете устата. При неразположение потърсете медицински съвет/помощ. 

 
4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти 
Симптоми/ефекти след вдишване :  Може да предизвика сънливост или световъртеж. 
Симптоми/ефекти след контакт с кожата :  Може да предизвика слабо дразнене. 
Симптоми/ефекти след контакт с очите :  Предизвиква сериозно дразнене на очите. 
Симптоми/ефекти след поглъщане :  Поглъщането може да предизвика гадене, повръщане и диария. Може да предизвика 
   дразнене на храносмилателната система. 
  
4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение 
Да се лекува симптоматично.   
   

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки   
    

5.1. Пожарогасителни средства   
Подходящи пожарогасителни средства :  Да се използват средства подходящи за гасене на пожари в съседство. 
  
5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 
Опасност от пожар :  Продуктът не е възпламеним. 
Опасност от експлозия :  Продуктът не е експлозивен. 
Реактивност в случай на пожар :  Непознат(а). 
Опасни продукти на разпадане в случай на : Възможно е отделянето на токсични изпарения. 
пожар    
    
5.3. Съвети за пожарникарите   
Мерки за защита от пожар : Неприложимо.  

 
11/12/2019 BG (български) 2/7 



ALL METAL POLISH  
Информационен лист за безопасност 
 
в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕC) 2015/830   

Противопожарни мерки : Да се използват средства подходящи за гасене на пожари в съседство.  
Защита при гасене на пожар : Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване. Автономен и  

изолиращ апарат за дихателна защита. Пълна защита на тялото.   
РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане  
6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи 
Общи мерки :  Да се осигури подходяща вентилация. 

6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи 
Защитни средства :  Използвайте предписаните лични предпазни средства. За повече информация, вижте 
  раздел 8: "Контрол на експозицията/ лични предпазни средства". 
Аварийни планове :  Да се проветри зоната на разливане/разсипване. Да се спре изтичането. Да се избягва 
  контакт с очите. Да не се вдишват изпарения. 

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи 
Защитни средства :  Използвайте предписаните лични предпазни средства. За повече информация, вижте 
  раздел 8: "Контрол на експозицията/ лични предпазни средства". 
Аварийни планове :  Да се проветри мястото. Да се спре изтичането. Да се избягва контакт с очите. Да не се 
  вдишват изпарения.   
6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда  
Да се избягва изпускане в околната среда. 

 
6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване 
За задържане : Съберете разлятото. 
Методи за почистване :  Да се обере с абсорбираща материя (например кърпа). Поставете в подходящ контейнер 
   за изхвърляне в съответствие с разпоредбите за отпадъци (вижте Раздел 13). Да се 
   измият обилно с вода остатъците. Този материал и неговата опаковка трябва да бъдат 
   обезвредени по безопасен начин в съответствие с местното законодателство. 
Друга информация : Да се изхвърли по безопасен начин в съответствие с местните / национални разпоредби.   
6.4. Позоваване на други раздели  
За повече информация, вижте раздел 8: "Контрол на експозицията/ лични предпазни средства". За изхвърляне на твърдите материали  
или остатъците, вижте раздел 13: " Обезвреждане на отпадъците".   
РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение  
7.1. Предпазни мерки за безопасна работа 
Предпазни мерки за безопасна работа :  Да се съхранява извън обсега на деца. Да се спазват посочените върху етикета мерки за 
  безопасност. Да се използва само на открито или на добре проветриво място. 
  Използвайте предписаните лични предпазни средства. Да се избягва контакт с очите. 
Хигиенни мерки :  Винаги измивайте ръцете си след работа с продукта. Да не се яде, пие или пуши при 
  употреба на продукта. 

 
7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости 
Условия за съхраняване :  Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно. Дръжте далеч 
  от деца. Да се предпазва от замръзване. Дръжте контейнера затворен, когато не се 
  използва. Да се съхранява под ключ. 
Място за складиране :  Да се съхранява на добре проветриво място. 
Опаковъчни материали :  Да се съхранява само в оригиналната опаковка.   
7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)  
Продукти за грижа за автомобила.   
РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства   
8.1. Параметри на контрол  
Няма налична допълнителна информация 

 
8.2. Контрол на експозицията   

Подходящ технически контрол : Да се осигури подходяща вентилация. 
Лични предпазни средства : In case of splash hazard: safety glasses.  
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Материали за защитно облекло : Да се носят подходящите работни дрехи  
Защита на  ръцете : Защитни ръкавици  
Защита на очите : Защита на очите е необходима само, ако има опасност от изпръскване с течност.  

Стандарт EN 166 - Лична защита за очи.  
Защита на кожата и тялото : Да се носи подходящо предпазно облекло  
Защита на дихателните пътища : Не е необходимо ако вентилацията е достатъчна. В случай на недостатъчна вентилация  

да се носи подходящ дихателен апарат  
 
 
 
 
 
 

Контрол на експозицията в околната среда : Да се избягва изпускане в околната среда.  
Контрол на експозицията на потребителя : Преди употреба прочетете етикета. Да се спазват посочените върху етикета мерки за  

безопасност.   
РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства  
9.1. Информация относно основните физични и химични свойства 
Агрегатно състояние : Течност 
Цвят  : Светлосив. 
Мирис  : характерен. 
Граница на мириса : Няма налични данни 
pH  : 9.2 
Относителна скорост на изпаряване : Няма налични данни 
(бутилацетат=1)   
Tочка на топене : Не е приложимо 
Tочка на замръзване : Няма налични данни 
Tочка на кипене/интервал на кипене : Няма налични данни 
Tочка на запалване : >73°C 
Tемпература на самозапалване : Няма налични данни 
Tемпература на разпадане : Няма налични данни 
Запалимост (твърдо вещество, газ) : Не е приложимо 
Налягане на парите : Няма налични данни 
Относителна плътност на парите при 20 °C : Няма налични данни 
Относителна плътност : 0.998 - 1.0221 
Разтворимост : Няма налични данни 
Log Pow  : Няма налични данни 
Вискозитет, кинематичен : 35 mm²/s 
Вискозитет, динамичен : Няма налични данни 
Експлозивни свойства :  Продуктът не е експлозивен. 
Oксидиращи свойства : Оксидиращи течности неприложим. 
Долна/горна граница на запалимост и : Няма налични данни 
експлозия   
    
9.2. Друга информация    
Няма налична допълнителна информация   
РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност   
10.1. Реактивност  
Продуктът е нереактивен при нормални условия на употреба, съхранение и транспорт.   
10.2. Химична стабилност  
Стабилен при нормални условия.   
10.3. Възможност за опасни реакции  
Няма позната опасна реакция при нормални условия на употреба.   
10.4. Условия, които трябва да се избягват  
Няма при препоръчаните условия за съхранение и работа (вижте раздел 7).  
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10.5. Несъвместими материали 
Киселини. Окислителен агент. 

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

 
РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация   
11.1. Информация за токсикологичните ефекти  
Остра токсичност 

 
Корозивност/дразнене на кожата 

 
Cериозно увреждане на очите/дразнене 
на очите 

 
Cенсибилизация на дихателните пътища 
или кожата  
Мутагенност на зародишните клетки  
Канцерогенност  
Токсичност за репродукцията  
СТОО (специфична токсичност за 
определени органи) — 
еднократна експозиция 

  
: Не се класифицира 
 
: Не се класифицира 

pH: 9.2 
 
: Предизвиква сериозно дразнене на очите. 

pH: 9.2  
: Не се класифицира 
 
: Не се класифицира  
: Не се класифицира  
: Не се класифицира  
: Може да предизвика сънливост или световъртеж. 

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

Опасност при вдишване : Не се класифицира 
    

ALL METAL POLISH    
Вискозитет, кинематичен   35 mm²/s 

     
 
РАЗДЕЛ 12: Екологична информация  
12.1. Токсичност   
Екология - общо :  Продуктът не се счита вреден за водни организми и не причинява дълготрайни 
   неблагоприятни ефекти върху околната среда. 
Екология - вода :  Продуктът не се счита вреден за водни организми и не причинява дълготрайни 
   неблагоприятни ефекти върху околната среда. 
  

Въглеводороди, с9-с11, п-алкани, изоалкани, трициклиците, <2% ароматни 
LC50  риби 1  > 10 mg/l 

   

EC50 други водни организми 1  > 22 mg/l waterflea 
     

 
12.2. Устойчивост и разградимост    

    

ALL METAL POLISH    
Устойчивост и разградимост   Не е установено. 

     

     

12.3. Биоакумулираща способност    
    

ALL METAL POLISH    
Биоакумулираща способност   Не е установено. 

  

 

Въглеводороди, с9-с11, п-алкани, изоалкани, трициклиците, <2% ароматни 
Log Pow   4 

     

     

12.4. Преносимост в почвата    
    

ALL METAL POLISH    
Екология - почва   Не е установено. 

    

   

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB  
Няма налична допълнителна информация    
     
12.6. Други неблагоприятни ефекти    
Други неблагоприятни ефекти : Не е известно. 
Допълнителна информация : Да се избягва изпускане в околната среда.  
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ALL METAL POLISH  
Информационен лист за безопасност 
 
в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕC) 2015/830   
РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците  
13.1. Методи за третиране на отпадъци  
Местно законодателство (отпадъци) :  Отстраняването трябва да се извършва в съответствие с предписанията на 
  компетентните ведомства. 
Методи за третиране на отпадъци :  Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с инструкциите за сортиране на 
  лицензираната служба за изхвърляне на отпадъци. 
Препоръки за обезвреждане на :  Съдържанието/съдът да се изхвърли в лицензирана фирма за третиране или за 
продукта/опаковката събиране на опасни отпадъци или разрешен център за събиране на опасни отпадъци, с 
  изключение на празни чисти съдове, които могат да бъдат унищожени като неопасни 
  отпадъци.   
РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането  
В съответствие с ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

 
 

ADR 
  

IMDG 
  

IATA 
  

ADN 
  

RID 
  

          
 

                

 14.1. Номер по списъка на ООН          
 

 Не е обект на наредбите за транспорт          
 

          
 

 14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН       
 

 Не е приложимо  Не е приложимо  Не е приложимо  Не е приложимо  Не е приложимо 
 

             
 

 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране          
 

 Не е приложимо  Не е приложимо  Не е приложимо  Не е приложимо  Не е приложимо 
 

           
 

 Не е приложимо  Не е приложимо  Не е приложимо  Не е приложимо  Не е приложимо 
 

               
 

 14.4. Опаковъчна група            
 

 Не е приложимо  Не е приложимо  Не е приложимо  Не е приложимо  Не е приложимо 
 

             
 

 14.5. Опасности за околната среда          
 

 Oпасно за околната среда  Oпасно за околната  Oпасно за околната среда  Oпасно за околната среда  Oпасно за околната 
 

 : Не   среда : Не  : Не  : Не  среда : Не 
 

    Морски замърсител : Не          
 

          
 

    Няма допълнителна налична информация    
 

         
 

        
 

 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите       
 

 
- Cухопътен транспорт 
Няма налични данни 

 
- Транспорт по море 
Няма налични данни 

 
- Bъздушен транспорт 
Няма налични данни 

 
- Транспорт по вътрешните водни пътища  
Превозът забранен (ADN) : Не 
Не се регулира от ADN : Не 

- Железопътен транспорт   
Превозът забранен (RID) : Не   
14.7. Транспорт на насипни товари съгласно Приложение ІІ на Конвенцията MARPOL 73/78 и съгласно кода IBC  
Не е приложимо   
РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба   
15.1. Специфична за веществото или сместа нормативна уредба или специфично законодателство относно безопасността, 
здравето и околната среда   
15.1.1. Регламенти на ЕС 

 
Не съдържа вещества, за които са въведени ограничения в Приложение XVII на 
REACH Не съдържа вещества от Кандидат списъкa REACH  
Не съдържа вещества от Приложение XIV на REACH 

 
15.1.2. Национални разпоредби  
Няма налична допълнителна информация  
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ALL METAL POLISH  
Информационен лист за безопасност 
 
в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕC) 2015/830 
 

15.2. Оценка на безопасността на химично вещество или смес Не 
е извършена оценка на химическата безопасност   
РАЗДЕЛ 16: Друга информация 

 
Пълен текст на H- и EUH-предупрежденията за опасност:  
Aquatic Acute 1 Опасно за водната среда —  остра опасност, категория  1 

  

Aquatic Chronic 3 Опасно за водната среда — хронична опасност,  категория  3 
   

Asp. Tox. 1 Опасност при вдишване,  категория на опасност  1  
   

Eye Dam. 1 Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност  1 
   

Eye Irrit. 2 Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност  2 
   

Flam. Liq. 3 Запалими течности, категория на опасност 3  
  

STOT SE 3 Специфична токсичност за определени органи —  еднократна експозиция, 
 категория на опасност 3,  наркотични ефекти  
   

H226 Запалими течност и пари.  
  

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. 
   

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.  
   

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.  
   

H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.  
   

H400 Силно токсичен за водните организми.  
  

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. 
   

 
 
 
 

Правна информация: Turtle Wax Europe Limited. Всички права запазени.  
Тази информация се отнася само до конкретния посочен материал и може да не е валидна за такъв материал, използван в комбинация с други материали или при определени 
условия или процеси. Доколкото ни е известно, тази информация е точна и надеждна към датата на издаване. Няма гаранция, гаранция или представяне на неговата 
точност, надеждност или пълнота. Отговорност на потребителя или обработващия лични данни е да се увери, че такава информация е подходяща за техните собствени 
обстоятелства, условия или употреба. Това включва транспорт, съхранение и изхвърляне, които са извън нашия контрол.  
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