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

;
1.1. Идентификатори на продукта

Форма на продукта : Смес
Наименование на продукта : SNOW GRIP DEKK KLISTER – ТЕЧНИ ВЕРИГИ

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 : Automotive Care Products.

1.2.2. Употреби, които не се препоръчват

Течни вериги 400ml аерозол.

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Auto Care AS                                                                 ДИСТРИБУТОР 
Postadresse Lindebergveien 12
Postnr. 2016
Poststed FROGNER
Land NORGE
Telefon 63868200
Telefaks 63868201
E-post thomas.melby@autocare.no
Hjemmeside http://www.autocare.no
Kontaktperson Thomas Melby

БОМАР БЪЛГАРИЯ ООД
ул. Поручик Г. Кюмюрджиев 2А
гр. София
тел.: 02/ 958 19 51
e-mail: office@bomarbg.eu
www.bomarbg.eu

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Страна Организация/Компания Адрес Телефонен номер при
спешни случаи

България Национален токсикологичен информационен
център
Многопрофилна болница за активно лечение и спешна 
медицина "Н.И.Пирогов"

Гр. София 1606 
Бул. Тотлебен 21
E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg;
http://www.pirogov.bg

+359 2 91 54 233

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

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

Класификация в съответствие с 67/548/EEC eller 1999/45/EC
R67   N; R51/53    Xn; R65    Xi; R36    F+; R12
Класификация в съответствие с CLP (EC)
No 1272/2008 [CLP/GHS]
Flam Aerosol 1; H222
Flam Aerosol 1; H229
Asp. tox 1; H304
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319

Класификация в съответствие с
STOT SE3; H336
Aquatic Chronic 2; H411
Вещество / смес опасни свойства
Аерозолните с изключително запалимо съдържание. Дразни очите и кожата.
Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж. Токсичен за водните организми
организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

mailto:office@bomarbg.eu
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2.2.  Елементи на етикета

Етикетиране съгласно Регламент (ЕO) № 1272/2008 [CLP]

Предупреждения за опасност 
H222 Изключително запалим аерозол.
H229 Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване .
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

Препоръки за безопасност 
P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, пламък и други източници на запалване.Пушенето забранено. 
P251 Да не се пробива или изгаря дори и след употреба.
P271 Да се използва само на открито или в добре проветрено помещение.
P410 + P412 Да се пази от слънчева светлина. Не излагайте на температури по-високи от 50°С 
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в в одобрени за целта предприятия. 

2.3.  Други опасности

PBT / vPvB

Физикохимични ефекти

Сместа не отговаря на настоящите критерии за PBT (устойчиви, Биоакумулиращи 
и токсични) или vPvB (много устойчиви и много Биоакумулиращи).
Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха. Ако загрява, обем / 
налягане толкова силна, че съдът може да се пръсне. Замърсеното облекло може 
да породи риск от пожар. Замърсеното облекло трябва да се накисва с вода, 
преди да бъде отстранено. То трябва да се изпере преди повторна употреба.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1.  Вещество

Не е приложимо

3.2.  Смес

Наименование Идентификатори на продукта Класификация в съответствие 
с Регламент (ЕО) № 1272/2008 
[CLP]

%

Propan-2-ol CAS-nr.: 67-63-0
EC-nr.: 200-661-7
Indeksnr.: 603-117-00-0
Synonymer: 2-Propanol

F; R11
Xi; R36
R67
Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336

30 - 60 %

Aceton CAS-nr.: 67-64-1
EC-nr.: 200-662-2
Indeksnr.: 606-001-00-8
Synonymer: Aceton

F; R11
Xi; R36
R66
R67
Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336

10 - 30 %

Propan CAS-nr.: 74-98-6
EC-nr.: 200-827-9
Indeksnr.: 601-003-00-5
Synonymer: Propan

F+; R12
Flam. gas 1; H220
Press. Gas

10 - 30 %

Butan CAS-nr.: 106-97-8
EC-nr.: 203-448-7
Indeksnr.: 601-004-00-0
Synonymer: Butan

F+; R12
Flam. gas 1; H220
Press. Gas
Note: C

10 - 30 %
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Heptan CAS-nr.: 142-82-5
EC-nr.: 205-563-8
Indeksnr.: 601-008-00-2
Synonymer: Heptan

F; R11
Xn; R65
Xi; R38
R67
N; R50, R53
Flam. Liq. 2; H225
Asp. Tox. 1; H304
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H336
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Note: C

10 - 30 %

Karbondioksid CAS-nr.: 124-38-9
EC-nr.: 204-696-9

Press. Gas; H280 1 - 5 %

Компонент коментари Вижте раздел 16 за обяснение на Фрази за риск (R) и предупреждения за опасност (H).

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 :  Преместете пострадалия  на чист въздух .  Потърсете медицинска помощ

Първа помощ при контакт с кожата :  Да се измие кожата с много вода.

Първа помощ при контакт с очите :  Изплакнете очите обилно с вода в продължание на 15 мин. Отстранете контактните лещи

Първа помощ при поглъщане :  Не се счита, че води до опасност при нормални условия на ползване. Изплакнете устата.

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

Симптоми/наранявания след вдишване :  Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж.

Симптоми/наранявания след контакт с : Химикалът дразни кожата и може да предизвика сърбеж, парене и зачервяване.
кожата
Симптоми/наранявания след контакт с очите :  Може да предизвика слабо дразнене.

Симптоми/наранявания след поглъщане : Може да предизвика слабо дразнене.

4.3.  Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Не се изисква специално лечение , вижте точка 4.1.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1.  Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства :  Пулверизирана вода. Сух прах. Пяна. Въглероден диоксид.
Неподходящи пожарогасителни средства         :  Не използвайте водна струя.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Пожар и експлозия :  Химикалът е изключително запалим. Ако загрява, обем и налягане се увеличава силно    
   с риск, че експлодира контейнер. Може да образува експлозивни газове / въздух смеси.

Опасни продукти при горенето :   Въглероден оксид (СО). Въглероден двуокис (CO2). Неизвестни органични съединения.

5.3. Съвети за пожарникарите

лични предпазни средства :  Използвайте въздух под налягане маска, ако вещество попадне в пожар. В случай 
   на използване евакуация одобрена маска защита. Вижте също раздел 8.

друга информация :   Контейнерите в близост до пожар трябва да се отстраняват веднага или охлаждат с 
     вода. Предотвратяване на заустване на вода от гасенето на вятъра.
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РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Общи мерки :  Премахнете всички източници на запалване. Да се осигури добро проветрение.   
   Избягвайте вдишване.

Предпазни мерки :  Използвайте лични предпазни средства, както е посочено в раздел 8.

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

Методи за почистване :  Разлятата течност да се събере с абсорбиращ материал. Да се изгребе с лопата в
подходящи и затворени съдове за изхвърляне. Този материал и неговата опаковка
трябва да бъдат обезвредени по безопасен начин в съответствие с местното
Законодателство. Виж раздел 13.

Почистване : Измийте замърсената повърхност с препарат и вода. Предотвратяване на заустване 
в канализацията, водни пътища или смлени.

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 :Избягвайте вдишване на аерозоли. Да се избягва контакт с кожата и очите.
Осигурете подходяща вентилация. Използвайте посочения защитна екипировка виж 
раздел 8. искри инструменти и взривозащитени съоръжения.

Защитни мерки
Мерки за предотвратяване на пожари

Съвети по обща професионална хигиена    

: Вземете предпазни мерки срещу освобождаване на статично електричество. Да не се 
пръска срещу пламък или горящи материали. Да се съхранява далече от източници 
на запалване - да не се пуши. Опаковката е под налягане. Не излагайте на 
температури над 50°C.
: Измийте ръцете си след съприкосновение с преработвания. Замърсеното облекло и 
излитане защита преди хранене. Да не се яде, пие или пуши работа.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Условия за съхраняване : Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. Да се съхранява в
оригиналната опаковка.  Да не се съхранява в близост до източници на топлина или 
излагане на високи температури. Да се съхранява на пряка слънчева светлина. Да се 
съхранява в съответствие с наредби за запалими стоки.

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

Специфични приложения: виж раздел 1.2.
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РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Мерки и ограничения

Наименование Идентификатори на продукта стойност норма година 

Propan-2-ol CAS-nr.: 67-63-0
EC-nr.: 200-661-7
Indeksnr.: 603-117-00-0
Synonymer: 2-Propanol

8 t.: 100 ppm
8 t.: 245 mg/m3

2011

Aceton CAS-nr.: 67-64-1
EC-nr.: 200-662-2
Indeksnr.: 606-001-00-8
Synonymer: Aceton

8 t.: 125 ppm
8 t.: 295 mg/m3

2011

Propan CAS-nr.: 74-98-6
EC-nr.: 200-827-9
Indeksnr.: 601-003-00-5
Synonymer: Propan

8 t.: 500 ppm
8 t.: 900 mg/m3

2011

Butan CAS-nr.: 106-97-8
EC-nr.: 203-448-7
Indeksnr.: 601-004-00-0
Synonymer: Butan

8 t.: 250 ppm
8 t.: 600 mg/m3

2011

Heptan CAS-nr.: 142-82-5
EC-nr.: 205-563-8
Indeksnr.: 601-008-00-2
Synonymer: Heptan

8 t.: 200 ppm
8 t.: 800 mg/m3

2011

Karbondioksid CAS-nr.: 124-38-9
EC-nr.: 204-696-9

8 t.: 5000 ppm
8 t.: 9000 mg/m³

2010

8.2. Контрол на експозицията

Подходящ технически контрол
Експозицията на околната среда

:  
   Предотвратяване на заустване в канализацията, водни пътища или смлени.

Защита на ръцете

Позоваванията на съответните стандарти
Подходящи материали

: В случай на пряк контакт или пръски трябва да използвате подходящи предпазни 
ръкавици. Ръкавиците трябва да бъде избран в консултация с доставчика на ръкавици, 
които могат да информират за материала на ръкавиците.
NS-EN 374. NS-EN 420.
Нитрилен.

Защита на очите
Позоваванията на съответните стандарти

: Ако има риск от изпръскване да се носят предпазни очила.
NS-EN 166. NS-EN 170. NS-EN 171.

Защита на кожата и тялото
Позоваванията на съответните стандарти

:  
   NS-EN 13034. NS-EN 14605. NS-EN ISO 6530. NS-EN ISO 17491.

Дихателна защита

Позоваванията на съответните стандарти

:  В случай на лоша вентилация или риск от вдишване на пари, използвайте подходящ 
   дихателен апарат с комбиниран филтър (тип A / P2).
   NS-EN 140. NS-EN 136. NS-EN 14387. NS-EN 143. NS-EN 12083.

Контрол на експозицията в околната среда

Друга информация.

: Осигурете подходяща вентилация. Спазвайте границите на професионална експозиция 
и минимизиране на риска от инхалация е сведена до минимум. Лични предпазни 
средства трябва да имат маркировка и трябва да бъде избран в консултация с 
доставчика на такова оборудване. Той препоръча предпазни средства и определените 
стандарти са насоки. Стандартите трябва да бъдат с най-новата версия.
Оценка на риска на текущата работа / операция (реален риск) може да доведе до други 
мерки за контрол.

Бързо отстраняване на непромокаеми дрехи, които е била възложена. Измийте 
замърсеното облекло преди повторна употреба. За измиване на очите трябва да бъде 
на разположение на работното място
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РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Членка аерозол
Цвят Безцветен.
Мирис разтворители.
Коментари, мириса Не е определено.
рН (като в комплекта) Не е приложимо.
Точка на топене / диапазон на топене Неопределено.
Точка на кипене / интервал на кипене Стойност: <35 ° C
Flash Point Value: <0 ° C
изпаряване Неопределено.
Запалимост (твърдо вещество, газ) Не е определено.
Граница на експлозия Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха.
парно налягане не е определена.
Плътност на парата не е определена.
Относителна плътност Не е определено.
Разтворимост във вода Не е определено.
Разпределение: н-октанол / вода Неопределено.
възпламенителни Неопределено.
Разлагане Неопределено.
Свойства на експлозията не е определена.

9.2. Друга информация

Физични и химични свойства Не е посочено.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Няма налични резултати от изпитвания.

10.2. Химична стабилност

Стабилен при използването и съхраняване условия.

10.3. Възможност за опасни реакции

Възможност за опасни реакции настъпва при условия поставят в неблагоприятно положение (раздел 10.4).

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Условия за избягване излагането на аерозолни опаковки на високи температури или пряка слънчева светлина.

10.5. Несъвместими материали

Материали за да се избягват Не са известни.

10.5. Опасни продукти на разпадане

Опасни продукти на разпадане Няма при нормални условия. Вижте също точка 5.2.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Друга токсикологична информация 2-propanol
LC50 (hud rotte) 12800 mg/kg
LD50 4710 mg/kg (oral rotte)
LD50 hud 12800
LC50 72,6 mg/l/4 timer (innånding rotte)

Aceton
LC50 (innånding rotte) 100 mg/l 5 timer
LD50 5800 mg/kg (oral rotte)
LD50 hud 20000 mg/kg (hud kanin)
LC50 76 mg/l/4 timer (rotte innånding)
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Heptan og isomerer
LD50 >17 000 mg/kg (oral rotte)
LD50 hud 3000 mg/kg (hud kanin)
LC50 60 mg/l/4 timer (rotte innånding)

Butan
LC50 2 timer (mus innånding) 680 mg/l
LC50 658 mg/l/4 timer (rotte innånding)

Propan 
LD50> 5000 mg/kg (oral rotte)

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Екология - вода Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни 
неблагоприятни ефекти във водната среда.

Пропан-2-ол
EC50 48 часа безгръбначни 1400 мг / л (Crangon Crangon)
LC50, 96 часа риба 4200 мг / л (Rasbora heteromorpha)
EC50 48 часа Daphnia 13299 мг / л (водни бълхи, 44 з)
IC50, 72часа водорасли> 1000 мг / л (Scenedesmus subspicatus)

ацетон
EC50 120 часа водорасли 11.8 мг / л Skeletonema costatum
LC50, 96 часа Fish 635 мг / л (Pimephales promelas)
EC50 48 часа Daphnia 10 мг / л (водни бълхи)

хептан
LC50, 96 часа риба> 100 мг / л (сребро сьомга)
EC50 48 часа Daphnia> 50 мг / л (водни бълхи)
IC50, 72часа водорасли> 200 мг / л (Scenedesmus)

пропан
LC50, 96 часа риба 16.9 мг / л
EC50 48 часа Daphnia, 16.3 мг / л
IC50, 72 часа Водорасли 11.3 мг / л

Въглероден диоксид
LC50, 96 часа Риба 35 мг / л (Salmo gairdneri)

12.2. Устойчивост и разградимост

Устойчивост и разградимост Пропан-2-ол
БПК5 / COD: 0,3 до 0,6.
84% разграждане на 28 дни (OECD 301D)

ацетон
78% разграждане на 28 дни, (OECD 301D)

Продуктът се очаква да бъде био-разградим

12.3. Биоакумулираща способност

поведение Пропан-2-ол
BCF: <100
Log Pow 2,97

ацетон
Log Pow -0,27

Хептан ОСН isomerer
BCF: 776
Akkumuleras аз Jord ог sedimenter.
Log Pow 4,66
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Бутан
BCF: 33,88
Log Pow 2,89

Пропан
BCF: 13,18
Log Pow) 2,36
Koldioxid
Log Pow 0,8

Този химикал не се очаква да се натрупва биологично.

12.4. Преносимост в почвата

подвижност Продуктът съдържа органични разтворители, които ще се изпари 
лесно от всички повърхности

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Резултати от оценката на PBT

Резултати от оценката на vPvB 

Сместа не отговаря на настоящите критерии за PBT (устойчиви, 
биоакумулиращи и токсични).

Сместа не отговаря на настоящите критерии за vPvB  (много устойчиви 
и много биоакумулиращи).

12.6 Други неблагоприятни ефекти

Други странични ефекти /
информация

Предотвратяване на заустване в канализацията, водни пътища или 
смлени.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Подходящи методи за обезвреждане
вещество

Продуктът е класифициран като опасен
отпадъци

EWC код

NORSAS

друга информация

Доставени като опасни отпадъци до одобрен изпълнител. Опасните 
отпадъци (EWC код) е поучителна. Потребителят трябва да въведете 
правилния ЕРС ако използването се различава.

да

EAL: * май 16 04 газове в съдове под налягане (включително халони), 
съдържащи опасни вещества
EAL: * 15 01 10 опаковки, съдържащи остатъци от, или замърсени с 
опасни вещества

7042 разтворители U / халоген

Не пробивайте или изгаряйте дори когато е празна.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1. Номер по списъка на ООН

Опаковъчна група (ADR)  : 1950
Опаковъчна група (IMDG)  : 1950
Опаковъчна група (IATA)  : 1950
Опаковъчна група (ADN)  : 1950
Опаковъчна група (RID)  : 1950

14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

Точно превозно наименование (ADR) : АЕРОЗОЛИ
Точно превозно наименование (IMDG) : AEROSOLS
Точно превозно наименование (IATA) : аерозоли, ЗАПАЛИМ
Точно превозно наименование (ADN) : АЕРОЗОЛИ
Точно превозно наименование (RID) : АЕРОЗОЛИ
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14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADR 
Клас(ове) на опасност при транспортиране : 2.1
(ADR)
Етикети за опасност (ADR)  : 2.1

IMDG
Клас(ове) на опасност при транспортиране : 2.1
(IMDG)
Етикети за опасност (IMDG) : 2.1

RID
Клас(ове) на опасност при транспортиране  : 2.1
(RID)
Етикети за опасност (RID)  : 2.1

IATA
Клас(ове) на опасност при транспортиране  : 2.1
(IATA)
Етикети за опасност (IATA)  : 2.1

14.4. Опаковъчна група

Опаковъчна група (ADR) : Не е приложимо
Опаковъчна група (IMDG) : Не е приложимо
Опаковъчна група (IATA) : Не е приложимо
Опаковъчна група (ADN) : Не е приложимо
Опаковъчна група (RID) : Не е приложимо

14.5. Опасности за околната среда

Морски замърсител  : Да

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

ADR
Друга важна информация Tunnelcode (D). Може да се превозва като ограничени количества 1л.
RID
Друга важна информация може да бъде изпратено като ограничени количества 1л.
IMDG
Друга важна информация може да бъде изпратено като ограничено количество 1л.
EmS
F-D, S-U

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

Референции (закони / наредби) ЗА 2002-07-16-1139: Наредба за класифициране и етикетиране. на 
опасни химикали, както е изменена.
От регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането 
на вещества и смеси (CLP) на 16.06.2012, както е изменена.
Комисията (ЕО) Регламент класираха 453/2010 за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета 
относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH), Приложение II информационния лист за 
безопасност.
ЗА 2011-12-06 No. 1358 Регламент на мерки и ограничения.
Отпадъци, 01.06.2004 не 930, от Министерството на околната среда.
ЗА 2009-04-01 No. 384: Правилник за международен железопътен 
превоз на опасни товари по изменение, дирекция за гражданска 
защита и аварийно планиране.
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15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Не е извършена оценка на химичната безопасност

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Бележки на доставчика Информацията в този документ трябва да бъде на разположение за всички, 
които се справят с химикала. Информацията в този документ трябва да бъде на 
разположение за всички, които се справят с химикала.

Класификация в съответствие с CLP (EC)
№ 1272/2008 [CLP / GHS]

Flam Aerosol 1; H222;
Asp. tox 1; H304;
Skin Irrit. 2; H315;
Eye Irrit. 2; H319;
STOT SE3; H336;
Aquatic Chronic 2; H411;
Flam Aerosol 1; H229;

Списък на съответните R фрази (под позиции 2 и 3). R11 Силно запалим.
R65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.
R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж
R50 Силно токсичен за водни организми.
R12 Изключително запалим.
R51 / 53 Токсичен за водни организми, може да причини
дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда
R66 Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на 
кожата
R53 Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.
R38 Дразни кожата
R36 Дразни очите.

Списък на съответните H-фрази (в раздел 2 и 3). H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните 
пътища.
H225 Силно запалими течност и пари.
H400 Силно токсичен за водните организми.
H410 Силно токсичен, с дълготраен ефект за водните организми.
H280 Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H229 под налягане: Може да избухне при нагряване.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H222 Изключително запалим аерозол.
H220 Изключително запалим газ.
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H411 Токсичен с дълготраен ефект за водните организми.

Използвани съкращения и акроними PBT: Устойчиви, биоакумулиращи и токсични (отровни)
vPvB:: много устойчиви и много биоакумулиращи
LD50: летална доза, дозата, която убива 50% от населението
LC50: концентрацията на вещество, което убива 50% от населението в даден 
момент
ЕС50: Ефективната концентрация на вещество, което предизвиква 50% от 
максималния отговор
BOD5/COD: Съотношението показва степента на разграждане на органична 
материя в проба с вода

Качество  на информация Този Информационен лист за безопасност е качество, контролирано от 
Националния институт за технологии като, която е сертифицирана по. ISO 9001: 
2008.

Версия 2.0


