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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 
 

Химично вещество / препарат:  Bomar Auto Bug Screenwash 

Продукт № Bug Screenwash 70ml, 1L, 3L 
 

Лице, което пуска на пазара:  
Бомар България ЕООД 
Гр./ София 

Ин. по ДДС BG200279541 

ИН /БУЛСТАТ/ 200279541 

Тел: +359 /2/ 958 19 51   
 

Производител:  

Allied Chemicals Ltd  

22 Gurney Court Rd 

St Albans 

ALI4RL UK  

Tel: (0044) 1727863387 
 

Дата на издаване: 01.03.2009 
Издание: 01 / 01.03.09 
 

 

Стр. (брой): 5 
Заменя издание:      / 

 

1. Наименование на веществото/препарата и фирмата/предприятието 

Наименование на веществото /препарата: Bomar Auto Bug Screenwash 

Употреба на веществото/препарата: Лятна течност за чистачки 

Наименование  и адрес на  лицето, което пуска на пазара химично вещество / препарат: 
Бомар България ЕООД, София, ул. Малашевска 8, тел 02 / 958 19 51 
Телефон за връзка в случай на спешност: 112, 150 

 

2. Описание на опасностите 

Запалимо. Дразнещо очите. 
 

3. Състав на препарата 

Име на съставката: EINECS 

No. 

CAS No. Съдържани
е 

Символ Риск 

(R No.) 

ЕТАНОЛ 200-578-

6 

64-17-5 10-30% F 11 

МЕТАНОЛ 200-659-

6 

67-56-1 0-1% F, T 11, 23/24/25, 

39/23/24/25 

Натриев Диоктил 

Сулфоционат 

  1-5% Xi 36/38 

С10 Алкохол Етоксилат   5-10% Xi 41 

Пълният текст за всички рискове е изложен в т. 16 

Коментар за композицията: Този продукт съдържа субстанции, които представляват 

опасност за здравето. 
 

 

4. Мерки за оказване на първа помощ 

ОБЩИ: Изведете веднага пострадалия на чист въздух. Потърсете 

медицинска помощ, ако неразположението продължи. 

ВДИШВАНЕ: Изведете веднага пострадалия на чист въздух. Потърсете 

медицинска помощ, ако неразположението продължи. 

ПОГЛЪЩАНЕ

: 

Не предизвиквайте повръщане. В нинакъв случай не 

позволявайте на човек в безсъзнание да повърне или да поема 

течности! Отстранете пострадалия от източника за 

дразнението. Осигурете чист въздух, топлина и почивка, за 

предпочитане в изправено положение. Потърсете медицинска 

помощ. 
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КОЖА: Отстранете засегнатия от източника на дразнението. Незабавно 

почистете засегнатата кожа със сапун или мек измиващ 

препарат и вода. Незабавно махнете дрехите, ако са били 

засегнати и ги почистете, както е указано по-горе. Потърсете 

медицинска помощ, ако дразнението продължи след като сте 

почистили кожата. 

ОЧИ: Махнете контактните лещи преди да изплакнете.Продължавайте 
да плакнете поне 15 минути, като повдигате клепачите. 
Потърсете лекарска помощ, ако неразположението продължи 

5. Мерки при гасене на пожар 

Материал за потушаване на 

пожар: 

Използвайте: Пяна. Сухи химикали, пясък, 

доломит и др. 

Специални процедури за борба 

с огъня: 

Охладете контейнерите, изложени на огън, с 

вода и продължавайте да охлаждате, докато 

пожарът бъде загасен. 

Допълнителни рискове ор 

пожар и експлодиране: 

Да бъде превозвано на достатъчно разстояние 

от изочници на искри или пламъци. 

 

6. Мерки при аварийно изпускане 

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 
ПРИ РАЗЛИВ: 

Носете предпазна екипировка съгласно 
Информацията за защита в този лист (Раздел 
8) 

ПРЕДПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА 
СРЕДА: 

Не позволявайте разливи в канализация, 
шахти, водни пътища и почва. 

МЕТОДИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА 
РАЗЛИВИ:  

Спрете изтичането, ако е възможно да се 
направи без риск. Изгасете всички възможни 
източници на огън. Избягвайте искри, пламъци, 
топлина и пушене. Проветрявайте. 
Абсорбирайте със сух пясък или почва и 
съберете в контейнери. Почистете с много 
вода. Внимание – повърхностите могат да 
станат хлъзгави. 

 

7. Работа с веществото / препарата и съхранение 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА 
Да се държи далече от топлина, искри и открит пламък. Да се избягва разсипване, контакт с 
кожата и очите. Да се проветри добре, да се избягва вдишване на пари. Ако замърсяването 
е над приемливото ниво, да се използва одобрена дихателна маска. 
Наредба ДВ бр. 86/2003г, Актуализация ДВ бр.44/2004 наредба 3 
 

8. Контрол при експозиция и лични предпазни средства 

Име на съставката: CAS No. STD Продължи

телно 

въздей-

ствие 

(8 часа) 

Кратко 

въз-

действие 

(15 мин) 

ЕТАНОЛ: 64-17-5 OES 1000 ppm Няма 

стандарт

но 

МЕТАНОЛ: 67-56-1 OES 200 ppm 

(Sk) 

250 

ppm(Sk) 
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КОМЕНТАР ПО 

СЪСТАВКИТЕ: 

OES    

ПРЕДПАЗНА ЕКИПИРОВКА:  

ПРЕДПАЗНИ РЪКАВИЦИ: Използвайте защитни ръкавици, изработени от: 

бутилова гума. 

ЗАЩИТА НА ОЧИТЕ: Носете подходящи, плътно прилепнали очила, 

ако е възможно разплискване на течността. 

ДРУГИ ЗАЩИТНИ МЕРКИ: Носете подходящо облекло за да предотвратите 

риска от контакт с течността и повтарящо се или 

продължително въздействие на изпаренията. 

ХИГИЕННИ РАБОТНИ 

ПРАКТИКИ: 

НЕ ПУШЕТЕ В РАБОТНАТА ЗОНА!Измивайте 

ръцете след края на работната смяна и преди 

ядене, пушене и използване на тоалетната. 

Измийте обилно със сапун и вода, ако е 

засегната кожата. Отстранете дрехите, ако са 

замърсени. Не се позволява ядене или пушене 

при работа с материала. 
 

9. Физични и химични свойства 

Цвят: Жълт зелен 

Външен вид: течност, бистра  

Мирис/вкус: цитрус 

Разтворимост: Смесяем с вода 

Специфично тегло (Вода=1): 

 

~0,97 @20ºC 

Пламна точка: 38ºC 

Метод на възпламенимост: CC (Closed cup) 

  
 

10. Стабилност и реактивоспособност 

Стабилност: Нормално стабилен. 

Условия, които трябва да 

бъдат избягвани: 

Избягвайте топлина, пламъци и други 

източници на огън. Избягвайте контакт със 

силни оксиданти. 
 

11. Токсикологична информация 

ВДИШВАНЕ: Изпаренията могат да повлияят на централната нервна система 
и да причинят главоболие, неразположение, повръщане или 
натравяне. 

ПОГЛЪЩАН

Е: 

Може да причини замайване, гадене, неразположение, 

повръщане и диария. 

КОЖА: Продължително или повтарящо се взаимодействие може да 

доведе до обезмазняване на кожата, което може да предизвика 

дразнения и/или дерматити. 

ОЧИ: Може да предизвика леко дразнение или дискомфорт. 

ПРЕДУПРЕЖ

ДЕНИЯ ЗА 

ЗДРАВЕТО: 

Действа като обезмазняващ агент върху кожата. Може да 

предизвика напукване или екзема. Вредно за 

централната/периферната нервна система. Струя или 

изпарения, попаднали в очите, могат да причинят дразнение и 

смъдене. 
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12. Информация за околната среда 

ЕКОТОКСИЧНОСТ 
Не се счита за опасен за околната среда. Компонентите на продукта не са класифицирани 
като опасни за околната среда. Все пак това не изключва възможността големи или чести 
изпускания да имат вреден или увреждащ ефект върху околната среда. 
 

13. Третиране на отпадъците 

Уточнете процедурите по унищожаването с инженер по околната среда и местните 

нормативни уредби. Според наредба за опаковки и отпадъци ДВ- 19/2004, ДВ-56/2004,ДВ-

104/2004,ДВ-58/2005. Неутрализирайте като добавите HCI  докато разбърквате. Изчакайте 

химичната реакция да приключи преди да го изсипете в отводнителния канал. 
 

14. Информация за транспортиране 

 

 

 

 

СУХОПЪТЕН ПРЕВОЗ:    

UN No.: 1170 ВОДЕН ТРАНСПОРТ:  

ADR клас номер: 3: 

Запалими 

течности 

UN No по море: 1170 

ADR ГРУПА ЗА ОПАКОВАНЕ III ГРУПА ЗА ОПАКОВАНЕ 

ПО МОРЕ: 

III 

ADR етикет номер:  3 MFAG таблица номер: Виж 

указанията 

CEFIC TEC(R) номер: 30GF1-III Клас при воден транспорт: 3 

Наименование при товарене: Етанол, 

разтвор 
EmS номер F-E, S-D 

Номер на опасност (ADR): 30 Замърсител на водите: Не 

Химичен код за опасност: 2Y   

  ВЪЗДУШЕН 

ТРАНСПОРТ: 

 

РЕЛСОВ ТРАНСПОРТ:  UN No въздух: 1170 

Релсов транспорт клас номер: 3 Клас при въздушен 

транспорт: 

3 

RID ГРУПА ЗА ОПАКОВАНЕ: III ГРУПА ЗА ОПАКОВАНЕ 

ПО ВЪЗХУХ: 

III 

 

15. Информация съгласно действащата нормативна уредба 

Етикет за доставка:  

Рискове:  

R-10   Запалим 

R-36 Дразни очите 

Безопасност:  

S-2 Да се пази далеч от достъп на деца. 



5/5 

S-25 Да се избягва контакт с очите 

S-26 При контакт с очите, веднага да се изплакнат 

обилно с вода и да се потърси медицинска 

помощ 

S-46 При поглъщане да се потърси незабавно 

лекарска помощ и да се покаже опаковката и 

етикетът 
 

16. Друга информация 

 

Дата на издаване: 01.03.2009 
Издание: 01 / 01.03.09 
 

R10 Запалим. 
R36 Дразни Очите. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ 
Настоящата информация се отнася единствено за посочените специфични материали и може да не е 
валидна за тези материали, използвани в комбинация с други материали или в други процеси. 
Според научните данни, с които компанията разполага, информацията е вярна и надеждна към 
посочената дата. Независимо от това не можем да представим гаранции за нейната вярност, 
надеждност или пълнота. Потребителят носи отговорност за определяне на степента на пригодност 
на информацията за конкретното приложение. 

 


