
INTERIOR 1  
Информационен лист за безопасност  
в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕC) 2015/830  

Дата на издаване: 01/02/2019 Дата на редакцията: : Версия: 1.0  
 
 
РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието  
1.1. Идентификатор на продукта   
Форма на продукта : Смес 
Наименование на продукта : INTERIOR 1   Препарат за тапицерии 
Тип пулверизатор : Аерозол   
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]  
Aerosol 1 H222;H229  
Eye Irrit. 2  H319  
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) : 

 
 
 
 
  GHS02 GHS07 

Сигнална дума (CLP) : опасно  
Предупреждения за опасност (CLP) : H222 - Изключително запалим аерозол. 

  H229 - Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване. 
  H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите. 

Препоръки за безопасност (CLP) :  P102 - Да се съхранява извън обсега на деца. 
  P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други 
  източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. 
  P211 - Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване. 
  P251 - Да не се пробива и изгаря дори след употреба. 
  P280 - Използвайте предпазни очила. 
  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. Продължавайте да промивате. 
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  P337+P313 - При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински 
  съвет/помощ. 
  P410+P412 - Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по- 
  високи от 50 °C. 
EUH фрази :  EUH208 - Съдържа METHYLISOTHIAZOLINONE. Може да предизвика алергична реакция. 
UFI  :  102M-53WH-R004-V5V7 

   
2.3. Други опасности  
Неблагоприятни физикохимични ефекти и :  Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване. Изключително запалим аерозол. 
неблагоприятни ефекти за здравето на Предизвиква сериозно дразнене на очите. 
човека и околната среда   

 
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] 

Натриев n- lauroylsarcosinate (CAS № ) 137-16-6 1-10 Eye Dam. 1, H318 
  (EО №) 205-281-5   
    

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-phenyl-ω-hydroxy-, phosphate, (CAS № ) 72283-31- 9 1-10 Skin Irrit. 2, H315 
potassium salt (EО №) 676-994-0  Eye Irrit. 2, H319 
2-метилизотиазол-3 (2Н) -он (CAS № ) 2682-20-4 < 0.1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 

  (EО №) 220-239-6  Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist), 
    H331 
    Skin Corr. 1B, H314 
    Skin Sens. 1A, H317 
    Aquatic Acute 1, H400 
    Aquatic Chronic 2, H411 

Специфични пределни концентрации:    
   

Наименование Идентификатор на продукта Специфични пределни концентрации 
Натриев n- lauroylsarcosinate (CAS № ) 137-16-6 ( 1 =<C < 30) Eye Irrit. 2, H319 

  (EО №) 205-281-5 ( 30 =<C < 100) Eye Dam. 1, H318   
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 :  При неразположение потърсете медицински съвет/помощ. 
Първа помощ при вдишване :  Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. При 
  симптоми на затруднено дишане: Потърсете медицински съвет/помощ. 
Първа помощ при контакт с кожата :  Да се измие кожата с много вода. При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: 
  Потърсете медицински съвет/помощ. 
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 :  Изплакнете устата. Да не се предизвиква повръщане. 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 
Симптоми/ефекти след контакт с кожата 
Симптоми/ефекти след контакт с очите 
Симптоми/ефекти след поглъщане 

 
: Не се счита, че води до опасност при вдишване при нормални условия на ползване.  
: Може да предизвика слабо дразнене.  
: Предизвиква сериозно дразнене на очите. зачервяване, сърбежи,сълзене.  
: Поглъщането може да причини стомашно-чревно дразнене, гадене, повръщане и диария.   

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 : Пяна. Въглероден диоксид. Сух прах. 
Неподходящи пожарогасителни средства : Да не се използва водна струя.  
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5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 
Опасност от пожар :  Изключително запалим аерозол. 
Опасност от експлозия :  Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване. 
Реактивност в случай на пожар :  Непознат(а). 
Опасни продукти на разпадане в случай на :  Възможно е отделянето на токсични изпарения. Въглероден диоксид. Въглероден 
пожар  монооксид. 

 
5.3. Съвети за пожарникарите  
Мерки за защита от пожар :  Евакуирайте зоната. 
Противопожарни мерки :  Премахнете всички източници на запалване, ако е безопасно. Гасете пожара с 
  обичайните предпазни мерки от разумно разстояние. Бъдете внимателни в борбата с 
  химическите пожари. 
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. Премахнете всички източници на запалване, ако е 
  безопасно. Да се избягва изпускане в околната среда. 

6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи 
Защитни средства :  Да се носят препоръчаните лични предпазни средства. За повече информация, вижте 
  раздел 8: "Контрол на експозицията/ лични предпазни средства". 
Аварийни планове :  Да се проветри зоната на разливане/разсипване. Премахнете всички източници на 
  запалване, ако е безопасно. Да се избягва контакт с кожата и очите. 

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи 
Защитни средства :  Да се носят препоръчаните лични предпазни средства. За повече информация, вижте 
  раздел 8: "Контрол на експозицията/ лични предпазни средства". 
Аварийни планове :  Да се проветри мястото. Да се избягва контакт с кожата и очите. Премахнете всички 
  източници на запалване, ако е безопасно.   
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 :  Всички отпадъци да се съберат в подходящи надписани контейнери и да се унищожат в 
  съответствие с местното законодателство. 
Методи за почистване :  Да се носят лични защитни дрехи (вижте раздел 8). Спрете теча, ако е безопасно. Да се 
  обере с абсорбираща материя (например кърпа). Поставете в подходящ контейнер за 
  изхвърляне в съответствие с разпоредбите за отпадъци (вижте Раздел 13). 
Друга информация :  Материалите или твърдите остатъци да се изхвърлят на разрешено за целта място.   
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 спазват посочените върху етикета мерки за безопасност. Да се съхранява извън 
  обсега на деца. Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени места. Да се 
  пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на 
  запалване. Тютюнопушенето забранено. Да не се пръска към открит пламък или друг 
  източник на запалване. Да не се пробива и изгаря дори след употреба. Носете лични 
  предпазни средства. Да се избягва контакт с кожата и очите. 
Хигиенни мерки :  Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да не се яде, пие или пуши 
  при употреба на продукта. Винаги измивайте ръцете си след работа с продукта. 

 
7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости 
Технически мерки :  Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени места. 
Условия за съхраняване :  Дръжте далеч от деца. Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на 
  хладно. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122 °F. Да се пази от пряка 
  слънчева светлина. Да се държи настрана от източници на запалване. 
Място за складиране :  Да се съхранява на добре проветриво място.   
7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)  
Продукти за грижа за автомобила.  
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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, особено в затворени места. 
Лични предпазни средства :  Да се носят препоръчаните лични предпазни средства. 
Материали за защитно облекло :  Да се носи подходящо предпазно облекло 
Защита на  ръцете :  Да се носят устойчиви на химикали защитни ръкавици. 
Защита на очите :  Носете очила със странична защита. Защита на очите е необходима само, ако има 
  опасност от изпръскване с течност 
Защита на кожата и тялото :  Да се носи подходящо предпазно облекло 
Защита на дихателните пътища :  Не се изисква за нормални условия на употреба 
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. 
Друга информация :  Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.   
РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства  
9.1. Информация относно основните физични и химични свойства 
Агрегатно състояние : Течност 
Външен вид : Аерозол. 
Цвят  : Няма налични данни 
Мирис  : приятна. 
Граница на мириса : Няма налични данни 
pH  : Няма налични данни 
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 : Няма налични данни 
Tемпература на самозапалване : Няма налични данни 
Tемпература на разпадане : Няма налични данни 
Запалимост (твърдо вещество, газ) : Изключително запалим аерозол. 
Налягане на парите : Няма налични данни 
Относителна плътност на парите при 20 °C : Няма налични данни 
Относителна плътност : Няма налични данни 
Разтворимост : Смесва се. 
Log Pow  : Няма налични данни 
Вискозитет, кинематичен : Няма налични данни 
Вискозитет, динамичен : Няма налични данни 
Експлозивни свойства :  Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване. 
Oксидиращи свойства : Неоксидиращ. 
Долна/горна граница на запалимост и : Няма налични данни 
експлозия   

 
9.2. Друга информация  
Съдържание на ЛОС : 10%   
РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност   
10.1. Реактивност  
Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.   
10.2. Химична стабилност  
Стабилен при нормални условия.  
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10.3.Възможност за опасни реакции  
Няма позната опасна реакция при нормални условия на употреба. 

 
10.4.Условия, които трябва да се избягват  
Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. 

 
10.5. Несъвместими материали 
Силни киселини. Оксидиращи агенти. 

 
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 : Не се класифицира 
    

Натриев n- lauroylsarcosinate (137-16-6)    
LD50 oрално   2888 mg/kg телесно тегло 

    

Корозивност/дразнене на кожата : Не се класифицира 
Cериозно увреждане на очите/дразнене на : Предизвиква сериозно дразнене на очите. 
очите     
Cенсибилизация на дихателните пътища или : Не се класифицира 
кожата     
Мутагенност на зародишните клетки : Не се класифицира 
Канцерогенност : Не се класифицира 
Токсичност за репродукцията : Не се класифицира 
СТОО (специфична токсичност за : Не се класифицира 
определени органи) — еднократна    
експозиция    

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

Опасност при вдишване : Не се класифицира 
    

INTERIOR 1    
Тип пулверизатор   Аерозол 

      
 
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 :  No data available on ecotoxicity. 
   

Натриев n- lauroylsarcosinate (137-16-6)   
LC50  риби 1  > 100 mg/l 

     
 

12.2. Устойчивост и разградимост    
    

INTERIOR 1    
Устойчивост и разградимост   Няма налични данни. 

     

     

12.3. Биоакумулираща способност    
    

INTERIOR 1    
Биоакумулираща способност   Няма налични данни. 

    

    

Натриев n- lauroylsarcosinate (137-16-6)    
Log Pow   4.1 

     

     

12.4. Преносимост в почвата    
    

INTERIOR 1    
Екология - почва   Няма налични данни. 

    

   

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB  
Няма налична допълнителна информация    
     
12.6. Други неблагоприятни ефекти    
Други неблагоприятни ефекти : Не е известно.  
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INTERIOR 1  
Информационен лист за безопасност 
 
в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕC) 2015/830   

Допълнителна информация : Да се избягва изпускане в околната среда.   
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 център за събиране на опасни или специални 
продукта/опаковката отпадъци, в съответствие с местните, регионални, национални и/или международни 
  разпоредби. Да не се пробива и изгаря дори след употреба.   
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            
 

1950   1950   1950  1950  1950  
 

           
 

 14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН       
 

 АЕРОЗОЛИ  AEROSOLS    Aerosols, flammable  АЕРОЗОЛИ  АЕРОЗОЛИ 
 

              
 

 Описание на транспортните документи            
 

 UN 1950 АЕРОЗОЛИ, 2.1,  UN 1950 AEROSOLS, 2.1        
 

 (D)               
 

           
 

 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране       
 

2.1   2.1   2.1  2.1  2.1  
 

                
 

                
 

 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             
 

 Класификационен код (ADR)  : 5F       
 

 Специални разпоредби (ADR) :  190, 327, 344, 625        
 

 Ограничени количества (ADR) : 1l       
 

 Изключени количества (ADR)  : E0       
 

 Опаковъчни инструкции (ADR) : P207, LP02       
 

 Специални опаковъчни разпоредби (ADR) : PP87, RR6, L2       
 

 Смесени опаковки (ADR)  : MP9       
 

 Категория транспорт (ADR)  : 2          
 

 Специални разпоредби за превоза - : V14       
 

 Опаковки (ADR)             
 

 Специални разпоредби за превоз - товарене, :  CV9, CV12       
 

 разтоварване и обработка (ADR)            
 

 Специални разпоредби за превоз – : S2       
 

 оперативни изисквания (ADR)            
 

 Код за тунелни ограничения (ADR) :  D       
 

 - Транспорт по море             
 

 Специални разпоредби (IMDG) :  63, 190, 277, 327, 344, 959        
 

 Ограничени количества (IMDG) :  SP277       
 

 Изключени количества (IMDG) : E0       
 

 Опаковъчни инструкции (IMDG) : P207, LP02       
 

 Специални разпоредби за опаковане (IMDG) : PP87, L2       
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в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕC) 2015/830   

EmS-№ (Пожар) : F-D 
EmS-№ (Разлив) : S-U 
Категория на товарене ( IMDG) : Няма 
MFAG-No : 126 

- Bъздушен транспорт   
РСА Изключени количества (IATA) : E0 
PCA Ограничени количества пътнически : Y203 
самолет и карго (IATA)   
РСА  Максимално нетно количество за :  30kgG 
ограничено количество пътнически самолет и   
карго (IATA)   
PCA  Инструкции за опаковане пътнически : 203 
самолет и карго  (IATA)   
РСА Максимално нетно количество :  75kg 
пътнически самолет и карго ( (IATA )   
Инструкции за опаковане само карго (IATA) : 203 
Максимално нетно количество само карго :  150kg 
(IATA)   
Специални разпоредби (IATA) :  A145, A167, A802 
ERG  код (IATA) : 10L 

- Транспорт по вътрешните водни пътища   
Класификационен код (ADN) : 5F 
Специални разпоредби (ADN) :  190, 327, 344, 625 
Ограничени количества (ADN) : 1 L 
Изключени количества (ADN) : E0 
Задължително оборудване (ADN) : PP, EX, A 
Вентилация (ADN) : VE01, VE04 
Брой сини конуси/светлини (ADN) : 1 
Превозът забранен (ADN) : Не 
Не се регулира от ADN : Не 

- Железопътен транспорт   
Класификационен код (RID) : 5F 
Специални разпоредби (RID) :  190, 327, 344, 625 
Ограничени количества (RID) : 1L 
Изключени количества (RID) : E0 
Опаковъчни инструкции (RID) : P207, LP02 
Специални опаковъчни разпоредби (RID) : PP87, RR6, L2 
Смесени опаковки (RID) : MP9 
Транспортна категория (RID) : 2 
Специални разпоредби за превоза - : W14 
Опаковки (RID)   
Специални разпоредби за превоз - товарене, :  CW9, CW12 
разтоварване и обработка (RID)   
Екcпресни пратки (RID) :  CE2 
Идентификационен номер за опасност (RID) : 23 
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  
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в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕC) 2015/830   

Съдържание на ЛОС : 10%    

Регламент относно детергентите : Информационен лист за съставките:    
     

Компонент  CAS № %  
      

AQUA   7732-18-5 >=10%  
    

Газове (нефт), втечнени, Нефтен газ, [Комплексна комбинация от въглеводороди, 68476-85-7 >=10%  
получена при дестилация на суров нефт. Състои се от въглеводороди с брой на    
въглеродните атоми основно в интервала от С3 до С7 включително, и температура на    
кипене приблизително в интервала от -40 °C до 80 °C. (-40 °F до 176 °F).]    

     

SODIUM LAUROYL SARCOSINATE  137-16-6 1-10%  
    

PHENOL, ETHOXYLATED, PHOSPHATED POTASSIUM SALT 72283-31-9 1-10%  
     

ALCOHOLS ETHOXYLATED  68439-46-3 0.1 - 1%  
     

(R) K9-11 Pareth-9  68439-45-2 0.1 - 1%  
     

SODIUM LAURETH SULFATE  68891-38-3 0.1 - 1%  
    

Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N, N-bis(hydroxyethyl) 68155-07-7 0.1 - 1%  
     

SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE   0.1 - 1%  
     

BENZOIC ACID, SODIUM BENZOATE  532-32-1 0.1 - 1%  
      

Parfum    0.1 - 1%  
     

AMINOMETHYL PROPANOL  124-68-5 <0.1%  
     

TRIETHANOLAMINE  102-71-6 <0.1%  
     

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE  26172-55-4 <0.1%  
     

DIETHANOLAMINE  111-42-2 <0.1%  
    

DISODIUM DISTYRYLBIPHENYL DISULFONATE 27344-41-8 <0.1%  
     

METHYLISOTHIAZOLINONE  2682-20-4 <0.1%  
     

SODIUM HYDROXIDE  1310-73-2 <0.1%  
     

PHENETHYL ALCOHOL  60-12-8 <0.1%  
     

4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE  32210-23-4 <0.1%  
     

HEXAMETHYLINDANOPYRAN  1222-05-5 <0.1%  
     

AMYL SALICYLATE  2050-08-0 <0.1%  
     

ALPHA-TERPINEOL  98-55-5 <0.1%  
     

CITRONELLYL ACETATE  150-84-5 <0.1%  
     

HELIOTROPINE  120-57-0 <0.1%  
     

ACETYLCEDRENE  32388-55-9 <0.1%  
     

6-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl-,(+/-)-  26489-01-0 <0.1%  
    

TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES 54464-57-2 <0.1%  
     

LAURALDEHYDE  112-54-9 <0.1%  
     

Мускусният кетон  81-14-1 <0.1%  
     

METHYL ALPHA-IONONE ISOMERS  1335-46-2 <0.1%  
     

BENZOPHENONE  119-61-9 <0.1%  
    

Регламент относно детергентите : Етикетиране на съдържанието:    
     

Компонент   %  
    

нейоногенни повърхностноактивни вещества, анионни повърхностноактивни вещества  <5%  
     

оптични избелители     
     

BENZOIC ACID, SODIUM BENZOATE     
     

METHYLISOTHIAZOLINONE     
     

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE     
     

парфюми     
      

15.1.2. Национални разпоредби     
Регламент Seveso: 2012/18/EU (Seveso III)     
     
15.2. Оценка на безопасността на химично вещество или смес    
Не е извършена оценка на химическата безопасност    
     
РАЗДЕЛ 16: Друга информация     

Друга информация :  This information of the Safety Data Sheet is based on our current knowledge and is intended to 
  describe the product for the purposes of health, safety and environmental requirements only. It 
  should not therefore be construed as guaranteeing any specific property of the product. 
  We are not responsible for the correctness of the information provided and any consequences 
  in using it. Please read the SDS carefully before using the product.   

 
Пълен текст на H- и EUH-предупрежденията за опасност:  
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Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist) Остра токсичност (вдишване: прах, мъгла), категория на опасност 3 
   

Acute Tox. 4 (Oral) Остра токсичност  (орална), категория на опасност  4 
    

Aerosol 1 Аерозол, Категория 1   
  

Aquatic Acute 1 Опасно за водната среда —  остра опасност, категория  1 
  

Aquatic Chronic 2 Опасно за водната среда — хронична опасност,  категория  2 
   

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 
   

Skin Corr. 1B Корозия/дразнене на кожата, категория на опасност 1B 
   

Skin Irrit. 2 Корозия/дразнене на кожата, категория на опасност  2 
   

Skin Sens. 1A Кожна сенсибилизация, Категория 1A  
   

H222 Изключително запалим аерозол.  
  

H229 Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване. 
    

H302 Вреден при поглъщане.   
  

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.  
    

H331 Токсичен при вдишване.   
   

H400 Силно токсичен за водните организми.  
  

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
  

EUH208 Съдържа METHYLISOTHIAZOLINONE. Може да предизвика алергична реакция. 
    

 
 
 
 

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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