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

1.1 Идентификатори на продукта: CITRUS AND FLOWERS  2.5ml 

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се 
препоръчват: 

Основна категория на употреба: Освежител на въздуха 

Препоръчвани употреби: Всички употреби, които не са посочени в този раздел или в раздел 7.3  

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност: 
 

RS Smelldrive SL            

Granollers 47 C1 

08173 Sant Cugat - BARCELONA - ESPAÑA 

Phone.: 34 609031260 

rs@smelldrive.com  

www.smelldrive.com 

 

ДИСТРИБУТОР: 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: CLP Регламент (ЕО) № 1272/2008: 

Продуктът не е класифициран като опасен съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на CLP. 

2.2 Елементи на етикета: 

Регламент CLP (ЕО) № 1272/2008:  

Предупреждения за опасност: 

Не приложимо 

Препоръки за безопасност: 

P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта 

P102: Да се съхранява извън обсега на деца 

P501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в в одобрени за целта предприятия 

Допълнителна информация: 

EUH208: Съдържа CITRAL, LIMONENE, LAURALDEHYDE. Може да предизвика алергична реакция 

Оценка на острата токсичност (ATE mix): 

88,5% (орално) от сместа се състои от съставка (и) с неизвестна токсичност  

2.3 Други опасности: 

Продуктът не отговаря на настоящите критерии за PBT 
 

** Промени по отношение на предишната версия 

 

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките 
 

3.1 Вещество: 

Не приложимо 

3.2 Смес: 

Химическо описание: Ароматизираща смес на базата на естествени и / или синтетични съставки  
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РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките 

              Компоненти: 

         В съответствие с приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 (точка 3) продуктът съдържа: 

Identification Chemical name/Classification Concentration 

CAS: 319002-92-1 
EC: 437-530-0 
Index:     Non-applicable 
REACH: 01-0000018277-65-
XXXX 

Propyl (2S)-2-(1,1-dimethylpropoxy)-propanoate⁽¹⁾ Self-classified  
75 - <100 %  

Regulation 1272/2008 
 
Aquatic Chronic 3: H412 

CAS: 112-31-2 Decanal⁽¹⁾ Self-classified  

EC: 203-957-4 
Index:     Non-applicable 
REACH: 01-2119967771-26-XXXX 

2,5 - <10 % 
 

Regulation 1272/2008 
 
Aquatic Chronic 3: H412; Eye Irrit. 2: H319 - Warning 

CAS: 5182-36-5 2,4,6-trimethyl-4-phenyl-1,3-dioxane⁽¹⁾ Self-classified  

EC: 225-963-6 

Index: Non-applicable 
REACH: Non-applicable 

2,5 - <10 % 
 

Regulation 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Aquatic Chronic 3: H412 - Warning  

CAS: 140-11-4 Benzyl acetate⁽¹⁾ Self-classified  

EC: 205-399-7 
Index:     Non-applicable 
REACH: 01-2119638272-42-XXXX 

2,5 - <10 % 
 

Regulation 1272/2008 
 
Aquatic Chronic 3: H412 

CAS: 123-92-2 Isopentyl acetate⁽²⁾ ATP CLP00 
 

EC: 204-662-3 
Index: 607-130-00-2 
REACH: 01-2119548408-32-XXXX 

1 - <2,5 % 
 

Regulation 1272/2008 Flam. Liq. 3: H226; EUH066 - Warning  

¹ Вещества, представляващи опасност за здравето или околната среда, които отговарят на критериите, определени в Регламент (ЕС) № 2015/830 

² Вещество с граница на експозиция на работното място в Съюза 

За да получите повече информация за опасностите от веществата, вижте раздели 8, 11, 12, 15 и 16.  

 

 

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ 
 

4.1 Описание на мерките за първа помощ:  
Симптомите в резултат на интоксикация могат да се появят след експозиция, следователно, в случай на съмнение, да се 
потърси медицинска помощ за директно излагане на химическия продукт или постоянен дискомфорт, показвайки ИЛБ на 
този продукт. 
При вдишване: 
Този продукт не съдържа вещества, класифицирани като опасни за вдишване, но в случай на симптоми на интоксикация 
отстранете засегнатото лице от зоната на експозиция и осигурете чист въздух. Потърсете медицинска помощ, ако 
симптомите се влошат или продължат. 
При контакт с кожата: 
Отстранете замърсените дрехи и обувки, изплакнете кожата или душ, ако е подходящо, с достатъчно студена вода и 
неутрален сапун. При сериозни случаи се обърнете към лекар. Ако продуктът причини изгаряния или замръзване, не 
трябва да се свалят дрехи, тъй като това може да влоши причинената вреда, ако е залепнала за кожата. Ако на кожата се 
образуват мехури, те никога не трябва да се пръскат, тъй като това ще увеличи риска от инфекция. 
При контакт с очите: 
Изплакнете обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Ако увреденото лице използва контактни лещи, те 
трябва да бъдат отстранени, освен ако не са залепнали за очите, в който случай отстраняването може да причини 
допълнителни щети. Във всички случаи, след почистване, трябва да се консултира с лекар възможно най-бързо със SDS за 
продукта. 
При поглъщане / аспирация: 
Не предизвиквайте повръщане, но ако това се случи, дръжте главата надолу, за да избегнете аспирация. Дръжте 
засегнатото лице в покой. Изплакнете устата и гърлото, тъй като може да са били засегнати по време на поглъщане. 
 
4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти:  
Остри и забавени ефекти са посочени в раздели 2 и 11. 
 
4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение: 
Не приложимо 

 

 

 

 

 

 

 



Информационен Лист за Безопасност 
Съгласно 1907/2006 / ЕО (REACH), 2015/830 / ЕС 

MEMBRANA CITRUS AND FLORWERS 2.5ml 

 

Дата на издаване: 29/11/2018 Ревизиран: 29/11/2018 стр 3/11 Версия: 2 (Заменена 1) 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки 

5.1 Пожарогасителни средства: 

Продуктът не е запалим при нормални условия на съхранение, боравене и употреба. В случай на изгаряне в резултат 

на неправилно боравене, съхранение или употреба за предпочитане използвайте поливалентни прахови 

пожарогасители (ABC пудра), в съответствие с Наредбата за противопожарните системи. НЕ Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО да 

използвате вода от чешмата като пожарогасителен агент. 

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа: 

В резултат на горенето или термичното разлагане се създават реактивни субпродукти, които могат да станат силно 

токсични и следователно да представляват сериозен риск за здравето. 

5.3 Съвети за пожарникарите: 

В зависимост от степента на пожара може да се наложи използването на пълно защитно облекло и самостоятелен 

дихателен апарат (SCBA). Трябва да има минимални аварийни съоръжения и оборудване (противопожарни одеяла, 

преносим комплект за първа помощ, ...) в съответствие с Директива 89/654 / ЕО. 

Допълнителни разпоредби: 

Действа в съответствие с вътрешния авариен план и информационните листове за действия, които трябва да се предприемат 
след злополука или други извънредни ситуации. Отстранете всички източници на запалване. В случай на пожар, охладете 
съдовете за съхранение и резервоарите за продукти, податливи на горене, експлозия или BLEVE в резултат на високи 
температури. Избягвайте разливането на продуктите, използвани за гасене на пожара във водна среда. 

 

 

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане 

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

Изолирайте течовете при условие, че няма допълнителен риск за хората, изпълняващи тази задача. Трябва да се 
използват лични предпазни средства срещу потенциален контакт с разлятия продукт (виж раздел 8). Евакуирайте 
района и избягвайте тези, които нямат защита. 

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда: 

Избягвайте изобщо да струвате какъвто и да е вид разлив във водна среда. Съдържат продукта, абсорбиран по 
подходящ начин в херметически затворени контейнери. Уведомете съответния орган в случай на експозиция на 
обществеността или околната среда. 

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване: 

Препоръчително е: 

Абсорбирайте разлива с пясък или инертен абсорбент и го преместете на безопасно място. Не абсорбирайте в 
дървени стърготини или други горими абсорбенти. За всеки проблем, свързан с изхвърлянето, консултирайте се с 
раздел 13. 

6.4 Препратка към други раздели: 
Виж раздели 8 и 13. 

 

 

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение 
 

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа: 

A.- Предпазни мерки за безопасно манипулиране 

Спазване на действащото законодателство за предотвратяване на промишлени рискове. Съдът да се съхранява 

херметично. Контролирайте разливите и остатъците, като ги унищожавате с безопасни методи (раздел 6). 

Избягвайте течове от контейнера. Поддържайте ред и чистота, където се използват опасни продукти.  

Б. - Технически препоръки за предотвратяване на пожари и експлозии 

Продуктът не е запалим при нормални условия на съхранение, боравене и употреба. Препоръчително е да се 

прехвърля с ниска скорост, за да се избегне генерирането на електростатични заряди, които могат да повлияят на 

запалими продукти. Вижте раздел 10 за информация относно условията и материалите, които трябва да се избягват. 

В. Технически препоръки за предотвратяване на ергономични и токсикологични рискове 

Не яжте и не пийте по време на процеса, след което измивайте ръцете с подходящи почистващи препарати.  

Г. - Технически препоръки за предотвратяване на рисковете за околната среда 

Поради опасността от този продукт за околната среда се препоръчва да се използва в зона, съдържаща бариери за 

контрол на замърсяването в случай на разливане, както и да има абсорбиращ материал в непосредствена близост.  

 

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости: 

A.- Технически мерки за съхранение  

Минимална температура: 5ºC 

Максимална температура: 45ºC 

Максимално време: 24 Месеци  
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РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение 
 

Б. - Общи условия за съхранение 

Избягвайте източници на топлина, радиация, статично електричество и контакт с храни. За допълнителна 

информация вж. Подраздел 10.5 

 

7.3 Специфична (и) крайна (и) употреба (и): 

С изключение на вече посочените инструкции, не е необходимо да се представят специални препоръки относно 
употребата на този продукт. 

 

 

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията / лични предпазни средства 
 

8.1 Контролни параметри: 

Вещества, чиито гранични стойности на професионална експозиция трябва да бъдат наблюдавани на работното място  

Няма ограничения за професионална експозиция на веществата, съдържащи се в продукта 

Identification Environmental limits 

Isopentyl acetate 

CAS: 123-92-2 EC: 204-662-3 

IOELV (8h) 50 ppm 270 mg/m³ 

IOELV (STEL) 100 ppm 540 mg/m³ 

 

DNEL (Workers): Short exposure Long exposure 

Identification Systemic Local Systemic Local 

Decanal 

CAS: 112-31-2 

EC: 203-957-4 

Oral Non-applicable Non-applicable Non-applicable Non-applicable 

Dermal Non-applicable Non-applicable 7 mg/kg Non-applicable 

Inhalation Non-applicable Non-applicable 24,9 mg/m³ Non-applicable 

Benzyl acetate 

CAS: 140-11-4 

EC: 205-399-7 

Oral Non-applicable Non-applicable Non-applicable Non-applicable 

Dermal 12,5 mg/kg Non-applicable 6,25 mg/kg Non-applicable 

Inhalation 43,8 mg/m³ Non-applicable 21,9 mg/m³ Non-applicable 

Isopentyl acetate 

CAS: 123-92-2 

EC: 204-662-3 

Oral Non-applicable Non-applicable Non-applicable Non-applicable 

Dermal Non-applicable Non-applicable 2,95 mg/kg Non-applicable 

Inhalation Non-applicable Non-applicable 20,8 mg/m³ Non-applicable 

 

DNEL (General population): Short exposure Long exposure 

Identification Systemic Local Systemic Local 

Decanal 

CAS: 112-31-2 

EC: 203-957-4 

Oral Non-applicable Non-applicable 3,5 mg/kg Non-applicable 

Dermal Non-applicable Non-applicable 3,5 mg/kg Non-applicable 

Inhalation Non-applicable Non-applicable 6,1 mg/m³ Non-applicable 

Benzyl acetate 

CAS: 140-11-4 

EC: 205-399-7 

Oral 6,25 mg/kg Non-applicable 3,125 mg/kg Non-applicable 

Dermal 6,25 mg/kg Non-applicable 3,125 mg/kg Non-applicable 

Inhalation 11 mg/m³ Non-applicable 5,5 mg/m³ Non-applicable 

Isopentyl acetate 

CAS: 123-92-2 

EC: 204-662-3 

Oral Non-applicable Non-applicable 1,47 mg/kg Non-applicable 

Dermal Non-applicable Non-applicable 1,47 mg/kg Non-applicable 

Inhalation Non-applicable Non-applicable 5,1 mg/m³ Non-applicable 

PNEC: 

Identification  

Decanal 

CAS: 112-31-2 

EC: 203-957-4 

STP 3,16 mg/L Fresh water 0,00117 mg/L 

Soil 0,0147 mg/kg Marine water 0,000117 mg/L 

Intermittent 0,0117 mg/L Sediment (Fresh water) 0,0046 mg/kg 

Oral 313 g/kg Sediment (Marine water) 0,00046 mg/kg 

Benzyl acetate 

CAS: 140-11-4 

EC: 205-399-7 

STP 8,55 mg/L Fresh water 0,004 mg/L 

Soil 0,0205 mg/kg Marine water 0,0004 mg/L 

Intermittent 0,04 mg/L Sediment (Fresh water) 0,114 mg/kg 

Oral Non-applicable Sediment (Marine water) 0,0114 mg/kg 

Isopentyl acetate 

CAS: 123-92-2 

EC: 204-662-3 

STP 30 mg/L Fresh water 0,022 mg/L 

Soil 4,15 mg/kg Marine water 0,0022 mg/L 

Intermittent 0,22 mg/L Sediment (Fresh water) 17,87 mg/kg 

Oral Non-applicable Sediment (Marine water) 1,787 mg/kg 
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РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията / лични предпазни средства 
 

 8.2. Контрол на експозицията: 

 

А. - Общи мерки за сигурност и хигиена на работното място 

Като превантивна мярка се препоръчва използването на основно оборудване за лична защита със съответната  
маркировка "CE" в съответствие с Директива 89/686 / ЕО. За повече информация относно личните предпазни 
средства (съхранение, употреба, почистване, поддръжка, клас на защита, ...) вижте информационната брошура, 
предоставена от производителя. За повече информация вж. Подраздел 7.1. 

Цялата информация, съдържаща се тук, е препоръка, която се нуждае от някаква спецификация от службите за 
превенция на трудовия риск, тъй като не е известно дали дружеството разполага с допълнителни мерки.  

Б. Дихателна защита 

Използването на предпазно оборудване ще е необходимо, ако се образува мъгла или ако се превишават граничните 
стойности на професионална експозиция. 

C. - Специфична защита на ръцете Неприложимо 

D.- Очна и лицева защита Неприложимо 

E.- Защита на тялото Неприложимо 

F.- Допълнителни спешни мерки 

Не е необходимо да се предприемат допълнителни спешни мерки. 

Контрол на експозицията на околната среда: 

В съответствие със законодателството на Общността за опазване на околната среда се препоръчва да се избягва 
разливането на околната среда както на продукта, така и на неговия контейнер. За допълнителна информация вж. 
Подраздел 7.1.D 

Летливи органични съединения: 

По отношение на Директива 2010/75 / ЕС този продукт има следните характеристики: 

V.O.C. (Доставка): 15% тегло 

V.O.C. плътност при 20 ° C: 136,38 kg / m³ (136,38 g / L) Среден брой на въглерода: 10,93  
Средно молекулно тегло: 164,98 g / mol 

 

 

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства 

9.1 Информация за основните физични и химични свойства: 
За пълна информация вижте документа за продукта.   

Външен вид: 
Физическо състояние при 20°C: Течност 
Външен вид: Няма на разположение 
Цвят: Няма на разположение 
Мирис: Няма на разположение 
Праг на мириса: Неприложим * 
Летливост: 
Точка на кипене при атмосферно налягане: 142 - 278°С 
Налягане на парите при 20°C: 28 Pa 
Налягане на парите при 50°C: 1,25 (0,17 kPa) 
Скорост на изпаряване при 20°C: Неприложимо * 
Описание на продукта: 
Плътност при 20°C: 909 kg /m³ 
Относителна плътност при 20°С: 0,909 
Динамичен вискозитет при 20°С: 0,98 сР 
Кинематичен вискозитет при 20°C: 1,08 cSt 
Кинематичен вискозитет при 40°C: неприложим * 
Концентрация: неприложимо * 
pH: Неприложимо * 
Плътност на парите при 20°C: неприложимо * 
Коефициент на разпределение n-октанол / вода 20°C: Неприложимо * 
Разтворимост във вода при 20°C: Неприложимо * 
Свойства на разтворимост: Неприложимо * 
Температура на разлагане: Неприложимо * 
Точка на топене / точка на замръзване: Неприложимо * 
Експлозивни свойства: Неприложимо * 
Оксидиращи свойства: Неприложимо * 
Запалимост: 
Точка на запалване: 54°C 
Запалимост (твърдо вещество, газ): Неприложимо * 
Температура на самозапалване: 225°С 
Долна граница на запалимост: Неприложимо * 
Горна граница на запалимост: Неприложимо * 
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РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства 
 

Експлозив: 
Долна граница на експлозивност: неприложимо * 
Горна граница на експлозивност: неприложимо * 
 
9.2 Друга информация: 
Повърхностно напрежение при 20°C: неприложимо * 
Индекс на пречупване: неприложим * 

 

 

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност 
 

10.1 Реактивност: 

Не се очакват опасни реакции, тъй като продуктът е стабилен при препоръчаните условия на съхранение. Вижте раздел 7.  

10.2 Химична стабилност: 

Химически стабилна при условията на съхранение, боравене и употреба. 

10.3 Възможност за опасни реакции: 

При определените условия не се очакват опасни реакции, които водят до прекомерни температури или налягане.  

10.4 Условия, които трябва да се избягват: 
Приложимо за обработка и съхранение 

 

10.5 Несъвместими материали: 

 

10.6 Опасни продукти на разлагане: 

Виж подраздел 10.3, 10.4 и 10.5, за да се открият специфичните продукти на разлагане. В зависимост от условията на 

разлагане могат да се отделят сложни смеси от химични вещества: въглероден диоксид (CO2), въглероден оксид и други 

органични съединения. 

 

Shock and friction Contact with air Increase in temperature Sunlight Humidity 

Not applicable Not applicable Precaution Precaution Not applicable 

Acids Water Oxidising materials Combustible materials Others 

Avoid strong acids Not applicable Avoid direct impact Not applicable Avoid alkalis or strong bases 

 

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация 

 
Опасни за здравето последици: 
В случай на повтарящо се, продължително или с по-висока концентрация от препоръчителните гранични стойности 
на експозиция експозиция, в зависимост от начина на експозиция може да се получат неблагоприятни ефекти върху 
здравето: 
А- Поглъщане (остър ефект): 
- Остра токсичност: Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени, но съдържа 
вещества, класифицирани като опасни за консумация. За повече информация вижте раздел 3. 
- Корозивност / раздразнителност: Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени, 
тъй като не съдържа вещества, класифицирани като опасни за този ефект. За повече информация вижте раздел 3. 
B- Вдишване (остър ефект): 
- Остра токсичност: Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени, тъй като не 
съдържа вещества, класифицирани като опасни за вдишване. За повече информация вижте раздел 3.  
- Корозивност / раздразнителност: Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени, 
тъй като не съдържа вещества, класифицирани като опасни за този ефект. За повече информация вижте раздел 3.  
C- Контакт с кожата и очите (остър ефект): 
- Контакт с кожата: Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени, тъй като не 
съдържа вещества, класифицирани като опасни за контакт с кожата. За повече информация вижте раздел 3.  
- Контакт с очите: Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени. Той обаче съдържа 
вещества, класифицирани като опасни за този ефект. За повече информация вижте раздел 3. 
D-CMR ефекти (канцерогенност, мутагенност и репродуктивна токсичност):  
- Канцерогенност: Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени, тъй като не 
съдържа вещества, класифицирани като опасни за посочените ефекти. За повече информация вижте раздел 3.  
IARC: Бензил ацетат (3); d-лимонен (3); 2,6-ди-трет-бутил-р-крезол (3) 
- Мутагенност: Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени, тъй като не съдържа 
вещества, класифицирани като опасни за този ефект. За повече информация вижте раздел 3.  
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РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация 

 
- Репродуктивна токсичност: Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени, тъй като 
не съдържа вещества, класифицирани като опасни за този ефект. За повече информация вижте раздел 3.  
Е-чувствителни ефекти: 
- Дихателни: Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени, тъй като не съдържа 
вещества, класифицирани като опасни със сенсибилизиращи ефекти. За повече информация вижте раздел 3.  
- Кожни: Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени, тъй като не съдържа 
вещества, класифицирани като опасни за този ефект. За повече информация вижте раздел 3. 
F- Специфична токсичност за определени органи (STOT) - еднократна експозиция: 
Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени, тъй като не съдържа вещества, 
класифицирани като опасни за този ефект. За повече информация вижте раздел 3. 
G - Специфична токсичност за целеви орган (STOT) - повтаряща се експозиция: 
- Специфична токсичност за определени органи (STOT) - повтаряща се експозиция: Въз основа на наличните данни 
критериите за класифициране не са изпълнени, тъй като не съдържа вещества, класифицирани като опасни за този 
ефект. За повече информация вижте раздел 3. 
- Кожа: Отстранете замърсеното облекло и обувки, изплакнете кожата или душ на засегнатото лице, ако е 
необходимо, с много студена вода и неутрален сапун. При сериозни случаи се обърнете към лекар. Ако продуктът 
причини изгаряния или замръзване, не трябва да се свалят дрехи, тъй като това може да влоши причинената вреда, 
ако е залепнала за кожата. Ако на кожата се образуват мехури, те никога не трябва да се пръскат, тъй като това ще 
увеличи риска от инфекция. 
H- Опасност от вдишване: 
Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени, тъй като не съдържа вещества, 
класифицирани като опасни за този ефект. За повече информация вижте раздел 3. 
Друга информация: 
Не приложимо 
 
Специфична токсикологична информация за веществата: 
 

Identification Acute 

toxicity 

Genus 

Decanal 

CAS: 112-31-2 

EC: 203-957-4 

LD50 oral 41750 mg/kg Rat 

LD50 dermal Non-applicable  

LC50 inhalation Non-applicable  

2,4,6-trimethyl-4-phenyl-1,3-dioxane 

CAS: 5182-36-5 

EC: 225-963-6 

LD50 oral 500 mg/kg (ATEi)  

LD50 dermal Non-applicable  

LC50 inhalation Non-applicable  

Benzyl acetate 

CAS: 140-11-4 

EC: 205-399-7 

LD50 oral 2490 mg/kg Rat 

LD50 dermal Non-applicable  

LC50 inhalation Non-applicable  

Isopentyl acetate 

CAS: 123-92-2 

EC: 204-662-3 

LD50 oral 7400 mg/kg Rat 

LD50 dermal Non-applicable  

LC50 inhalation Non-applicable  

 
  Оценка на острата токсичност (ATE mix): 

ATE mix Ingredient(s) of unknown toxicity 

Oral 2300 mg/kg (Calculation method) 88,5 % 

Dermal >2000 mg/kg (Calculation method) Non-applicable 

Inhalation >20 mg/L (4 h) (Calculation method) Non-applicable 
 

 

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация 

 
12.1 Токсичност: 

              Експерименталната информация, свързана с екотоксикологичните свойства на самия продукт, не е налична  

Identification Acute toxicity Species Genus 

Propyl (2S)-2-(1,1-dimethylpropoxy)-propanoate 

CAS: 319002-92-1 

EC: 437-530-0 

LC50 10 - 100 mg/L (96 h)  Fish 

EC50 10 - 100 mg/L  Crustacean 

EC50 10 - 100 mg/L  Algae 

Decanal 

CAS: 112-31-2 

EC: 203-957-4 

LC50 10 - 100 mg/L (96 h)  Fish 

EC50 10 - 100 mg/L  Crustacean 

EC50 10 - 100 mg/L  Algae 
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РАЗДЕЛ 12: Екологична информация 

Identification Acute toxicity Species Genus 

2,4,6-trimethyl-4-phenyl-1,3-dioxane 

CAS: 5182-36-5 

EC: 225-963-6 

LC50 10 - 100 mg/L (96 h)  Fish 

EC50 10 - 100 mg/L  Crustacean 

EC50 10 - 100 mg/L  Algae 

Benzyl acetate 

CAS: 140-11-4 

EC: 205-399-7 

LC50 Non-applicable   

EC50 17 mg/L (48 h) Daphnia magna Crustacean 

EC50 110 mg/L (72 h) Desmodesmus subspicatus Algae 

Isopentyl acetate 

CAS: 123-92-2 

EC: 204-662-3 

LC50 Non-applicable   

EC50 42 mg/L (48 h) Daphnia magna Crustacean 

EC50 Non-applicable   

 
12.2. Устойчивост и разградимост 

Identification Degradability Biodegradability 

Benzyl acetate 

CAS: 140-11-4 

EC: 205-399-7 

BOD5 Non-applicable Concentration 10 mg/L 

COD Non-applicable Period 28 days 

BOD5/COD Non-applicable % Biodegradable 100 % 

 

12.3. Биоакумулираща способност 

Identification Bioaccumulation potential 

Decanal 

CAS: 112-31-2 

EC: 203-957-4 

BCF 420 

Pow Log 3.76 

Potential High 

Benzyl acetate 

CAS: 140-11-4 

EC: 205-399-7 

BCF 8 

Pow Log 1.96 

Potential Low 

Isopentyl acetate 

CAS: 123-92-2 

EC: 204-662-3 

BCF 10 

Pow Log  

Potential Low 

 
12.4 Преносимост в почвата: 

Identification Absorption/desorption Volatility 

Decanal 

CAS: 112-31-2 

EC: 203-957-4 

Koc Non-applicable Henry Non-applicable 

Conclusion Non-applicable Dry soil Non-applicable 

Surface tension 2,811E-2 N/m (25 ºC) Moist soil Non-applicable 

 

Identification Absorption/desorption Volatility 

Benzyl acetate 

CAS: 140-11-4 

EC: 205-399-7 

Koc Non-applicable Henry Non-applicable 

Conclusion Non-applicable Dry soil Non-applicable 

Surface tension 3,558E-2 N/m (25 ºC) Moist soil Non-applicable 

Isopentyl acetate 

CAS: 123-92-2 

EC: 204-662-3 

Koc 70 Henry 59,78 Pa·m³/mol 

Conclusion Very High Dry soil Non-applicable 

Surface tension 2,388E-2 N/m (25 ºC) Moist soil Yes 

 

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB: 

Продуктът не отговаря на PBT / vPvB критериите 

12.6 Други неблагоприятни ефекти: 
Не е описано 
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Превоз на опасни товари по суша:  
По отношение на ADR 2017 и RID 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1. UN номер:                       UN1993 
14.2. Точното на ООН  
          наименование на  
          пратката:                         FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Изопентил ацетат) 
14.3. Клас (ове) на опасност  
         при транспортиране:      3 
         Етикети:                            3 
14.4. Опаковъчна група:         III 
14.5. Опасности за  
          околната среда:             Не 
14.6. Специални предпазни  
          мерки за потребителя 
         Специални разпоредби:      274, 601 
         Код за ограничаване на  
         тунелите:                           D / E 
         Физико-химични свойства: виж раздел 9 
         Ограничени количества:     5 L 
14.7. Транспортиране в насипно  
          състояние съгласно  
         приложение II на Марпол  
         и Кодекса IBC:                Не се прилага 
 

 

Транспорт на опасни товари по море: 

По отношение на IMDG 38-16: 
 

 

 

14.1 UN number:                          UN1993 
14.2 Правилно наименование  
         на пратката на ООН:          FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Изопентил ацетат) 
14.3 Клас (ове) на опасност  
         при транспортиране:          3 
         Етикети:                                3 
14.4 Опаковъчна група:              III 
14.5 Опасности за  
         околната среда:                  Не 
14.6 Специални предпазни  
         мерки за потребителя 
        Специални разпоредби:         274, 223, 955 
        Кодове на EmS:                     F-E, S-E 
       Физико-химични свойства:     виж раздел 9 
        Ограничени количества:       5 L 
       Сегрегационна група:           Неприложимо 

РАЗДЕЛ 13: СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ 

 
13.1. Методи за третиране на отпадъци 

 

 
Code Description 

Waste class (Regulation (EU) No 

1357/2014) 

07 01 99 wastes not otherwise specified Non dangerous  

 

Вид отпадъци (Регламент (ЕС) № 1357/2014): 

Не приложимо 

Управление на отпадъците (обезвреждане и оценка): 

Консултирайте се с упълномощения мениджър на отпадъците относно дейностите по оценяване и обезвреждане в 
съответствие с приложение 1 и приложение 2 (Директива 2008/98 / ЕО). Както под 15 01 (2014/955 / EC) на кода и в 
случай, че контейнерът е бил в пряк контакт с продукта, той ще бъде обработен по същия начин като действителния 
продукт. В противен случай тя ще бъде обработена като неопасен остатък. Не препоръчваме изхвърляне в канализацията. 
Виж параграф 6.2. 

Правилник за управление на отпадъците: 

В съответствие с Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) са посочени общинските или държавните 
разпоредби, свързани с управлението на отпадъците 

          Общностно законодателство: Директива 2008/98 / ЕО, 2014/955 / ЕС, Регламент (ЕС) № 1357/2014 

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането 



Информационен Лист за Безопасност 
Съгласно 1907/2006 / ЕО (REACH), 2015/830 / ЕС 

MEMBRANA CITRUS AND FLORWERS 2.5ml 

 

Дата на издаване: 29/11/2018 Ревизиран: 29/11/2018 стр 10/11 Версия: 2 (Заменена 1) 

 

 

 

  

14.7. Транспортиране в насипно  
          състояние съгласно  
         приложение II на Марпол  
         и Кодекса IBC:                  Не се прилага 

 

 

Транспортиране на опасни товари по въздух:  
По отношение на IATA / ICAO 2018:  

 

 
 

 

14.1 UN number:                          UN1993 
14.2 Правилно наименование  
         на пратката на ООН:          FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Изопентил ацетат) 
14.3 Клас (ове) на опасност  
         при транспортиране:          3 
         Етикети:                                3 
14.4 Опаковъчна група:              III 
14.5 Опасности за  
         околната среда:                  Не 
14.6 Специални предпазни  
         мерки за потребителя 
         Физико-химични свойства:     виж раздел 9 
14.7. Транспортиране в насипно  
          състояние съгласно  
         приложение II на Марпол  
         и Кодекса IBC:                  Не се прилага 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането 

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба 

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба / законодателство относно безопасността, 
здравето и околната среда: Кандидатстващи вещества за разрешаване съгласно Регламент (ЕО) № 
1907/2006 (REACH): Неприложими вещества, включени в приложение XIV на REACH ("Списък на 
разрешенията") и срок на действие: Неприложим Регламент (ЕО) № 1005/2009, относно вещества, които 
нарушават озоновия слой: Неприложим 

 

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба 

Член 95, Регламент (ЕС) № 528/2012:  

Не се прилага 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 649/2012, във връзка с вноса и износа на опасни химически продукти:  

неприложимо 

Севезо III: 

Не приложимо 

Ограничения за комерсиализацията и употребата на някои опасни вещества и смеси (Приложение XVII 
REACH и др.): 

Не приложимо 

Специални разпоредби по отношение на защитата на хората или околната среда:  

Препоръчва се информацията, включена в този информационен лист за безопасност, да се използва като основа за 
извършване на оценка на риска за работното място, за да се установят необходимите мерки за предотвратяване на риска 
при боравене, използване, съхранение и изхвърляне на този продукт. 

Друго законодателство: 

Продуктът може да бъде засегнат от секторното законодателство 

15.2 Оценка на химическата безопасност: 

Доставчикът не е извършил оценка на химическата безопасност. 
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РАЗДЕЛ 16: Друга информация 

Законодателство, свързано с информационните листове за безопасност: 

Този информационен лист за безопасност е разработен в съответствие с ПРИЛОЖЕНИЕ II - Ръководство за съставяне на 
информационни листове за безопасност на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (Регламент (ЕО) № 2015/830) 

Изменения, свързани с предишния Информационен лист за безопасност, който се отнася до начините за 
управление на рисковете: 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 на CLP (РАЗДЕЛ 2, РАЗДЕЛ 16): 

· Пиктограми 

· Предупреждения за опасност 

· Препоръки за безопасност 

Текстове на законодателните фрази, споменати в раздел 3: 

Посочените фрази не се отнасят до самия продукт; те присъстват само с информативна цел и се отнасят до отделните 
компоненти, които се появяват в раздел 3 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 на CLP: 

Acute Tox. 4: H302 - Вреден при поглъщане 

Aquatic Chronic 3: H412 - Вреден за водните организми с дълготраен ефект  

Eye Irrit. 2: H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите 

Flam. Liq. 3: H226 - Запалима течност и пари 

Процедура за класификация: 

Не приложимо 

Съвети, свързани с обучението: 

Препоръчва се минимално обучение, за да се предотвратят промишлени рискове за персонала, използващ този продукт, и 
да се улесни тяхното разбиране и интерпретация на този информационен лист за безопасност, както и етикета на 
продукта. 

Основни библиографски източници: 

http://echa.europa.eu http://eur-lex.europa.eu 

Съкращения и акроними: 

ADR: Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по шосе  

IMDG: Международен кодекс за опасни товари по море 

IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт 

 ICAO: Международна организация за гражданска авиация  

COD: Химическа потребност от кислород 

BOD5: 5-дневна биохимична потребност от кислород 

BCF: Фактор за биоконцентрация 

LD50: Смъртоносна доза 50 

LC50: Смъртоносна концентрация 50  

EC50: Ефективна концентрация 50 

Log-POW: Коефициент на разпределение октанол-вода  

Koc: Коефициент на разпределение на органичния въглерод 

РАЗ Информацията, съдържаща се в този информационен лист за безопасност, се основава на източници, технически познания и действащо законодателство на европейско и 

държавно равнище, без да може да гарантира нейната точност. Тази информация не може да се счита за гаранция за свойствата на продукта, а просто описание на изискванията за 
сигурност. Професионалната методология и условията за потребителите на този продукт не са в нашето съзнание или контрол и в крайна сметка е отговорност на потребителя да 
предприеме необходимите мерки за получаване на законовите изисквания относно манипулирането, съхранението, използването и унищожаването на химически продукти. 
Информацията в този информационен лист за безопасност се отнася само за този продукт, който не трябва да се използва за други нужди, освен посочените. 

информация 


