
    
    

  
 

 

                                                    
               	  

 
        

 
 
 

        
 

     
     

 
 

 
      
 

                   
            
  

             
 

   
   

  
    

 
  

 
      

      
 

    
 
 

    
 

      
 
         

         
         

         
 

     
     
       
       

 
      

 
     

 
  

 
 

 
     

     
       

Дата на издаване: 2019-8-2 
Дата на ревизия: -
Версия: 1 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО 

1.1. Идентификатори на продукта: 
HOOK ZONE SUPER CONCENTRATE CLEANER 

(1x2.5 GAL) 

Артикулен номер на продукта: 62-860251-025 

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват: 
Почистващ препарат („Hook zone“) за писти за боулинг, за професионална употреба. 

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност: 

Информация за дистрибутора/вносителя: 
Brunswick Bowling Products, LLC 
525 W. Laketon Ave. 
Muskegon, MI 49441 
USA 
Тел.: 231-725-4966 

1.3.1. Отговорно лице: -
Имейл: brunswick.hu@brunswickbowling.com 

1.4. Спешен телефонен номер: 231-725-4966 

РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ 

2.1. Класифициране на сместа: 

Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008/ЕО (CLP): 
Остра токсичност (орална), категория на опасност 4 – H302 
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност 1 – H318 
Корозия/дразнене на кожата, категория на опасност 2 – H315 

H фрази за предупреждение: 
H302 – Вреден при поглъщане. 
H318 – Предизвиква сериозно увреждане на очите. 
H315 – Предизвиква дразнене на кожата. 

2.2. Елементи на етикета: 

Компоненти, които определят опасностите: Поли(окси-1,2-етанедиил), .алфа.-ундецил-.омега.-хидрокси-; 2-
Бутоксиетанол 

ОПАСНО 

H фрази за предупреждение: 
H302 – Вреден при поглъщане. 
H318 – Предизвиква сериозно увреждане на очите. 

Brunswick Bowling Products, LLC HOOK ZONE SUPER CONCENTRATE CLEANER 
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H315 – Предизвиква дразнене на кожата. 

P фрази с препоръки за безопасност: 
P210 – Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. 
Тютюнопушенето забранено. 
P264 – Да се измие старателно след употреба. 
P270 – Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. 
P280 – Използвайте предпазни ръкавици/предпазни очила/предпазна маска за лице. 
P301 + P312 – ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: при неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар. 
P330 – Изплакнете устата. 
P305 + P351 + P338 – Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на 
запалване. Тютюнопушенето забранено. 
P310 – Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар. 
P302 + P352 – ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода. 
P370 + P378 – При пожар: Използвайте въглероден двуокис, сух химикал, пяна или воден прах, за да загасите. 
P403 + P235 – Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно. 
P501 – Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местната/националната уредба. 

2.3. Други опасности: 
Запалима течност. 
Този продуктне съдържа PBT/vPvB химикали. 

РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 

3.1. Вещества: 
Неприложимо. 

3.2. Смеси: 
Този продукт съдържа следните вещества, които представляват опасност по смисъла на съответните държавни и 
федерални разпоредби за опасните субстанции: 

Описание CAS номер EC номер / 
Списък ECHA 

REACH 
Регистрационен 

номер 

Конц. 
(%) 

Класификация в съответствие с 
Регламент 1272/2008/ЕО (CLP) 

Пиктограми 
за опасност 

Категория 
за опасност H фрази 

Поли(окси-1,2-
етанедиил), .алфа.-
ундецил-.омега.-
хидрокси* 

34398-01-1 931-426-3 - 25-50 
GHS07 
GHS05 
Опасно 

Acute Tox. 4 
Eye Dam. 1 

H302 
H318 

Acute Tox. 4 H332 
2-Бутоксиетанол** 
Индекс №: 
603-014-00-0 

111-76-2 203-905-0 - 10-25 GHS07 
Внимание 

Acute Tox. 4 
Acute Tox. 4 

Eye Irrit. 2 

H312 
H302 
H319 

Skin Irrit. 2 H315 
Монобутилов етер 
на диетилен-
гликола** 
Индекс №: 

112-34-5 203-961-6 - 10-25 
GHS07 

Внимание 
Eye Irrit. 2 H319 

603-096-00-8 
Изопропилов 
алкохол 
Индекс №: 
603-117-00-0 

67-63-0 200-661-7 - 1-5 
GHS02 
GHS07 

Опасно 

Flam. Liq. 2 
Eye Irrit. 2 
STOT SE 3 

H225 
H319 
H336 

*: Класификацията е уточнена от производителя, веществото не е включено в Приложение VI от Регулация (EО) № 
1272/2008. 
**: Вещество с гранични стойности на професионалната експозиция. 

Конкретна идентификация на химическия състав и/или точния процент (концентрация) на състава не са посочени, тъй 
като представляват търговска тайна. 
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За пълния текст на Н-фразите: виж раздел 16. 

РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ 

4.1. Описание на мерките за първа помощ: 
Обща информация: При съмнения или наличие на симптоматика, потърсете медицинска помощ. Никога не давайте 
нищо през устата на човек, който е в безсъзнание. 
ПОГЛЪЩАНЕ: 
Мерки: 

- Ако се погълне, незабавно потърсете медицинска помощ. 
- Оставете в покой. 
- Не предизвиквайте повръщане. 
- Ако пострадалият е в съзнание, дайте му да пие вода. 
- Консултирайте се незабавно с лекар. 
- Не предизвиквайте повръщане. 

ИНХАЛАЦИЯ: 
Мерки: 

- Веднага преместете на свеж въздух. 
- Ако дишането е неравномерно, направете изкуствено дишане. 
- Ако пострадалият е в безсъзнание, поставете го в легнало положение по гръб с глава обърната 

настрани, потърсете веднага медицинска помощ. 
- Не давайте нищо през устата. 

КОНТАКТ НА КОЖАТА: 
Мерки: 

- Свалете замърсеното облекло. 
- Измийте добре засегнатото място от кожата със сапун и вода или използвайте познат почистващ 

препарат за кожа. 
КОНТАКТ С ОЧИТЕ: 
Мерки: 

- Поливайте обилно с чиста вода поне 15 минути, като държите клепачите отворени. 
- Незабавно се обадете на лекар. 

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти: 
Кратко описание: 
Излагането на концентрации на пари от съставни разтворители над определените професионалните норми за излагане 
на въздействие може да доведе до вредни за здравето ефекти, например върху слизестата обвивка и дразнене на 
дихателната система и вредни ефекти върху бъбреците, черния дроб и централната нервна система. Симптомите 
включват главоболие, гадене, виене на свят, умора, мускулна слабост, сънливост и в крайни случаи, загуба на съзнание. 
Повторен или продължителен контакт с препарата може да причини отстраняване на естествената мазнина от кожата, 
което води до изсушаване, дразнене и евентуален алергичен контактен дерматит. Разтворителите също могат да бъдат 
абсорбирани от кожата. Пръски от течността в очите може да предизвика дразнене и възпаление с възможно обратимо 
увреждане. 
Контакт с очите: 
Предизвиква сериозно увреждане на очите. 
Поглъщане: 
Вреден при поглъщане. 
Контакт на кожата: 
Предизвиква дразнене на кожата. 

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение: 
Не е нужно специално лечение, за да се лекуват симптомите. 

РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 

5.1. Пожарогасителни средства: 
5.1.1. Подходящи пожарогасителни средства: 

Използвайте въглероден двуокис, сух химикал, пяна или воден прах, за да загасите. 
5.1.2. Подходящи пожарогасителни средства: 

Да се избягва употребата на плътни струи вода. 

Brunswick Bowling Products, LLC HOOK ZONE SUPER CONCENTRATE CLEANER 
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5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа: 
Опасни продукти от разпад: Токсични газове/изпарения се отделят по време на горене или термично разлагане. По 
време на горене може да се образуват въглероден окис и въглероден двуокис. Може да формира пероксиди с 
неизвестна стабилност. 
Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. 
Тютюнопушенето забранено. Да се държи на хладно. 
Запалима течност или изпарения. Изпаренията/прахта могат да причинят запалване на пожар или експлозия. 
Изпаренията могат да достигнат до източника на запалване и да се запалят отново. Празните контейнери задържат 
остатъци от продукта (течност и/или изпарения) и могат да бъдат опасни. Да не се нагнетява, реже, заварява, запоява, 
припоява, пробива, шлайфа и да не се излагат контейнерите на топлина, огън, искри, статично електричество или 
източници на запалване. Също така да не се използва повторно съд без комерсиално почистване или възстановяване. 

5.3. Съвети за пожарникарите: 
Носете пълно защитно облекло и автономен дихателен апарат с положително налягане. 
Използвайте водна струя за охлаждане на контейнерите или за защита на служителите. Използвайте внимателно. 
Оттичащата се вода може да доведе до увреждане на околната среда. Оградете с насип и съберете водата, използвана 
за гасене на пожар. 

РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ 

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи: 
6.1.1. 3а персонал, който не отговаря за спешни случаи: 

Позволете само на добре обучени експерти, носещи подходящо защитно облекло, да са в зоната на аварията. 
6.1.2. Лицата, отговорни за спешни случаи: 

Използвайте подходящи средства за индивидуална защита (вижте раздел 8). 
Отстранете всички източници на запалване. Предотвратявайте допълнителни изтичане на материал, ако може да се 
направи това безопасно. 
Не докосвайте и не вървете през разлетия материал. 
Проветрявайте зоната на разлива. Стойте срещу вятъра спрямо разлива. 

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда: 
Изхвърлете разлетия материал и отпадъците в съответствие с приложимите разпоредби, свързани с околната среда. Не 
позволявайте навлизането в канализации/почвата/повърхността или почвените води. Уведомете веднага съответните 
власти според местния закон в случай на замърсяване на околната среда. 

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване: 
По време на събиране, разполагане, обезвреждане на отпадъци, носете подходящи лични предпазни средства. 
Да се събират разлетите материали за изхвърляне. Използвайте само незапалим материал за почистване. Използвайте 
чисти, безискрови инструменти за събиране на абсорбираните материали. Абсорбирайте разлива с инертен материал 
(напр. сух пясък или пръст), след това поставете в контейнер за химически отпадъци. Облейте областта на разлива с 
водна струя след почистване. 

6.4. Позоваване на други раздели: 
За повече и по-подробна информация, вижте раздели 8 и 13. 

РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ 

7.1. Мерки за безопасна работа: 
Спазвайте общите мерки за хигиена. 
Мийте си ръцете преди хранене, пиене, пушене или използване на тоалет. 
Своевременно свалете замърсеното облекло и изперете щателно преди повторна употреба. 
Манипулирайте контейнерите внимателно, за да предотвратите повреди и разливи. 
Да се избягва вдишване на пари, газове или пулверизиран материал. Избягвайте контакт с очите, кожата и облеклото. 
Спазвайте всички предпазни мерки в Информационния лист за безопасност/етикет, дори след като контейнерите са 
изпразнени, тъй като те могат да задържат остатъци от продукта. 
Технически мерки: 
Да се използва само на проветриви места. 
Мерки за предотвратяване на пожар и експлозия: 
Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. 
Тютюнопушенето забранено. 
Потенциално образуващо вещество за пероксид. Ако се очаква образуване на пероксид, не отваряйте и не премествайте 
контейнера. 
Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество. 
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Заземете и завържете контейнерите при пренасяне на материал. 
Използвайте инструменти, които не генерират искри и взривобезопасно оборудване. 
Винаги отваряйте бавно съдовете, за да позволите изпускане на всяко по-голямо налягане. 

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости: 
Технически мерки и условия за съхранение: 
Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък. 
Съхранявайте на прохладно, сухо, добре проветримо място. 
Пазете от замръзване и пряка слънчева светлина. 
Съхранявайте съда затворен, когато не се използва. 
Подходящи материали: Избягвайте контакта с натриеви основи, алдехиди, хлорирани съединения, амоняк, халогени, 
силни окислители, амини, киселини и основи. 
Оригинална опаковка: няма специално предписание. 

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и): 
Няма специални инструкции. 

РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 

8.1. Праметри за контрол: 

Гранични стойности на професионална експозиция (НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА 
РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА): 
2-Бутоксиетанол (CAS: 111-76-2): 
8 часа: 98 mg/m3; 20 ppm 
15 min: 246 mg/m3; 50 ppm 
2-(2-Бутоксиетокси) етанол / Монобутилов етер на диетиленгликола (CAS: 112-34-5): 
8 часа: 67,5 mg/m3; 10 ppm 
15 min: 101,2 mg/m3; 15 ppm 

DNEL стойности 
Орална експозиция Кожна експозиция Инхалационна 

експозиция 
Краткосрочен 

(остър) 
Дългосрочен 

(хроничен) 
Краткосрочен 

(остър) 
Дългосрочен 

(хроничен) 
Краткосрочен 

(остър) 
Дългосрочен 

(хроничен) 

Потребител 
Локален неопределен неопределен неопределен неопределен неопределен неопределен 
Системен неопределен неопределен неопределен неопределен неопределен неопределен 

Работник Локален неопределен неопределен неопределен неопределен неопределен неопределен 
Системен неопределен неопределен неопределен неопределен неопределен неопределен 

PNEC стойности 

Отделение Стойност Забележка(и) 
Cладка вода неопределен без бележки 
Морска вода неопределен без бележки 
Сладководна утайка неопределен без бележки 
Морска вода утайка неопределен без бележки 
Пречиствателна станция за отпадъчни води (STP) неопределен без бележки 
Периодични изпускания неопределен без бележки 
Вторично замърсяване. неопределен без бележки 
Почва неопределен без бележки 

8.2. Контрол на експозицията: 
В случай на опасен материал без контрол на границата на концентрация, задължение на работодателя е да спазва 
минимални равнища на концентрация чрез научните и технологични средства, така че опасните вещества да не 
причиняват вреда на работниците. 

8.2.1. Подходящ инжинерен контрол: 
При изпълнение на работата е необходимо да се вземат мерки за избягване на разливането по дрехите и подовете и за 
избягване на контакта с очите и кожата. 
Осигурете подходяща вентилация. Където е възможно това трябва да се постигне чрез използване на локална 
смукателна вентилация и добра обща екстракция. Ако това не е достатъчно за поддържане на концентрацията на 
частиците и изпаренията под професионалните норми за излагане на въздействие, да се носят подходящи 
респираторни предпазни средства. 

8.2.2. Индивидуални мерки за защита като лични предпазни средства: 
Brunswick Bowling Products, LLC HOOK ZONE SUPER CONCENTRATE CLEANER 
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Дата на издаване: 2019-8-2 
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Версия: 1 

Използвайте добрите практики за лична хигиена. 
Мийте си ръцете преди хранене, пиене, пушене или използване на тоалет. 
Своевременно свалете замърсеното облекло и изперете щателно преди повторна употреба. 
1. Защита на очите/лицето: носете предпазни очила със странични защити, за да предпазите очите (EN 166). Предлага 

се място за промивка на окото като добра практика на работното място. 
2. Защита на кожата: 

a. Защита на ръцете: използвайте подходящи непромокаеми, устойчиви на химикали защитни ръкавици (EN 
374). 

b. Други: трябва да се носят химически устойчиви облекла, например гащеризони/престилки и обувки. 
3. Защита на ди хателните пътища: използвайте респиратор, одобрен, следвайте препоръките на производителя, 

когато концентрациите надвишават допустимите граници на експозиция. 
4. Термичен риск: не са известни термични опасности. 

8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда: 
Няма специално предписание. 
Подробните изисквания, изредени в раздел 8 предполагат квалифицирана работа при нормални условия и 
използването на продукта за съответните цели. Трябва да се потърси съвета на специалист преди вземането на по-
нататъшни предпазни мерки ако няма нормални условия или се работи при екстремни условия. 

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства: 

Параметър Стойност / Тестващ метод / Коментари 
1. Външен вид: лилава течност 
2. Мирис: ароматизиран продукт 
3. Граница на мириса: неопределен* 
4. pH: неопределен* 
5. Точка на топене/точка на замръзване: неопределен* 
6. точка на кипене и интервал на кипене: 82,2-245 °C 
7. Точка на възпламеняване: 62,8 °C 
8. Скорост на изпаряване: неопределен* 
9. Запалимост (твърдо вещество, газ): неприложим 
10. Горна/долна граница на запалимост или експлозия: неопределен* 
11. Налягане на парите: неопределен* 
12. Плътност на парите: неопределен* 
13. Относителна плътност: неопределен* 
14. Разтворимост(и): разтворим във вода. 
15. Коефициент на разпределение: n-октанол/вода: неопределен* 
16. Температура на самозапалване: неопределен* 
17. Температура на разлагане: неопределен* 
18. Вискозитет: неопределен* 
19. Експлозивни качества: неопределен* 
20. Оксидиращи свойства: неопределен* 

9.2. Друга информация: 
Плътност: 0,971 g/cm3 

*: Производителят не е извършвал никакви изпитвания на този параметър за продукта или резултатите от изпитванията 
не са налични към момента на публикуването на информационния лист. 

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

Реактивност: 
Не е известна реактивност. 
Химична стабилност: 
Стабилен при нормални обстоятелства. 
Възможност за опасни реакции: 
Няма да възникне опасна полимеризация. 

10.4. Условия, които трябва да се избягват: 

Brunswick Bowling Products, LLC 
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Избягвайте съприкосновение и триене. 
Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. 
Тютюнопушенето забранено. 

10.5. Несъвместими материали: 
Избягвайте контакта с натриеви основи, алдехиди, хлорирани съединения, амоняк, халогени, силни окислители, амини, 
киселини и основи. 

10.6. Опасни продукти на разпадане: 
Токсични газове/изпарения се отделят по време на горене или термично разлагане. По време на горене може да се 
образуват въглероден окис и въглероден двуокис. Може да формира пероксиди с неизвестна стабилност. 

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

11.1. Информация за токсикологичните ефекти: 
Остра токсичност: Вреден при поглъщане. 
Корозивност/дразнене на кожата: Предизвиква дразнене на кожата. 
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите: Предизвиква сериозно увреждане на очите. 
Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата: Въз основа на наличните данни, не са спазени изискванията за 
класификация. 
Мутагенност на зародишните клетки: Въз основа на наличните данни, не са спазени изискванията за класификация. 
Канцерогенност: Въз основа на наличните данни, не са спазени изискванията за класификация. 
Репродуктивна токсичност: Въз основа на наличните данни, не са спазени изискванията за класификация. 
STOT-еднократна експозиция: Въз основа на наличните данни, не са спазени изискванията за класификация. 
STOT-повтаряща се експозиция: Въз основа на наличните данни, не са спазени изискванията за класификация. 
Опасност при вдишване: Въз основа на наличните данни, не са спазени изискванията за класификация. 

11.1.1. Резюмета на информацията, получена от проведеното изпитване: 
Неопределен. 

11.1.2. Съответни токсикологични свойства: 

Остра токсичност: 
Данни за съставките: 
2-Бутоксиетанол и негови ацетати лесно се абсорбират през кожата и ще причинят вредни ефекти върху кръвта. 
Забележка: Когато не са налични конкретни данни LD50 за остър токсин, установена конвертирана точка за остра 
токсичност е използвана при изчисляването на ATE на продукта. 
2-Бутоксиетанол (CAS: 111-76-2): 
LD50 (устен, гвинейско прасе): 1414 mg/kg (категория 4) 
LD50 (дермален, гвинейско прасе): 1200 mg/kg 
Монобутилов етер на диетиленгликола (CAS: 112-34-5): 
LD50 (устен, мишка): 5530 mg/kg (категория 4) 
Изопропилов алкохол (CAS: 67-63-0): 
LD50 (устен, плъх): 5840 mg/kg 
LD50 (дермален, заек): 12800 mg/kg 
LC50 (инхалиращ, плъх): 72,60 mg/l/4h 

Канцерогенност: 
Данни за съставките: 
Поли(окси-1,2-етанедиил), .алфа.-ундецил-.омега.-хидрокси- (CAS: 34398-01-1): 
OSHA: не са изброени 
NTP: не са изброени 
IARC: не са изброени 
ACGIH: не са изброени 
2-Бутоксиетанол (CAS: 111-76-2): 
OSHA: не са изброени 
NTP: не са изброени 
IARC: Група 3 
ACGIH: A3 
Монобутилов етер на диетиленгликола (CAS: 112-34-5): 
OSHA: не са изброени 
NTP: не са изброени 
IARC: не са изброени 
ACGIH: не са изброени 

Изопропилов алкохол (CAS: 67-63-0): 

Brunswick Bowling Products, LLC HOOK ZONE SUPER CONCENTRATE CLEANER 
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OSHA: не са изброени 
NTP: не са изброени 
IARC: Група 3 
ACGIH: A4 

11.1.3. Информация за възможния начин на излагане: 
Поглъщане, инхалиране, контакт с кожата и очите. 

11.1.4. Симптоми, свързани с физичните, химични и токсикологични характеристики: 
Излагането на концентрации на пари от съставни разтворители над определените професионалните норми за излагане 
на въздействие може да доведе до вредни за здравето ефекти, например върху слизестата обвивка и дразнене на 
дихателната система и вредни ефекти върху бъбреците, черния дроб и централната нервна система. Симптомите 
включват главоболие, гадене, виене на свят, умора, мускулна слабост, сънливост и в крайни случаи, загуба на съзнание. 
Повторен или продължителен контакт с препарата може да причини отстраняване на естествената мазнина от кожата, 
което води до изсушаване, дразнене и евентуален алергичен контактен дерматит. Разтворителите също могат да бъдат 
абсорбирани от кожата. Пръски от течността в очите може да предизвика дразнене и възпаление с възможно обратимо 
увреждане. 

11.1.5. Забавени, непосредствени ефекти и хронични ефекти след краткосрочно и дългосрочно излагане: 
Вреден при поглъщане. 
Предизвиква сериозно увреждане на очите. 
Предизвиква дразнене на кожата. 

11.1.6. Взаимодействащи си ефекти: 
Неопределен. 

11.1.7. Отсъствие на специфични данни: 
Няма друга информация. 

11.1.8. Друга информация: 
Неопределен. 

РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

12.1. Токсичност: 
Въз основа на наличните данни, не са спазени изискванията за класификация. 
Данни за съставките: 
2-Бутоксиетанол (CAS: 111-76-2): 
LC50 (Oncorhynchus mykiss): 1474 mg/l/96h 
EC50 (Daphnia magna): 1550 mg/l/48h 
ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 1840 mg/l/72h 
Монобутилов етер на диетиленгликола (CAS: 112-34-5): 
LC50 (Lepomis macrochirus): 1300 mg/l/96h 
EC50 (Daphnia magna): 101 mg/l/48h 
ErC50 (Desmodesmus subspicatus): 101 mg/l/96h 
Изопропилов алкохол (CAS: 67-63-0): 
LC50 (Pimephales promelas): 10000 mg/l/96h 

12.2. Устойчивост и разградимост: 
Неопределен. 

12.3. Биоакумулираща способност: 
Неопределен. 

12.4. Преносимост в почвата: 
Неопределен. 

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB: 
Този продуктне съдържа PBT/vPvB химикали. 

12.6 Други неблагоприятни ефекти: 
Неопределен. 

РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
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13.1. Методи за третиране на отпадъците: 
Отстраняване според местните изисквания. 

13.1.1. Информация, свързана с отстраняването на продукта: 
Изхвърляйте в съответствие с прилаганите национални, регионални и местни разпоредби. 
Код в Списъка на отпадъците: 
За този продукт не може да бъде определен код за депониране на отпадъци съгласно Списъка на отпадъците (LoW код), 
тъй като само целта на приложението, дефинирана от потребителя, дава възможност за разпределяне. LoW кодът 
трябва да се определи след обсъждане със специалист по изхвърляне на отпадъци. 

13.1.2. Информация, свързана с отстраняването на опаковката: 
Изхвърляйте в съответствие с приложимите разпоредби. 

13.1.3. Трябва да бъдат уточнени физичните/химични характеристики, които могат да повлияят на опциите за третиране на 
отпадъците: 
Неопределен. 

13.1.4. Отстраняване на отпадъчни води: 
Неопределен. 

13.1.5. Специални безопасни мерки за всички видове третиране на отпадъците: 
Неопределен. 

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО 

ADR/RID; IMDG; IATA: 
Не е опасен продукт в смисъла на транспортните изисквания. 

14.1. Номер по списъка на ООН: 
Няма номер по списъка на ООН. 

14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН: 
Няма точно име на пратката. 

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране: 
Няма класове на опасност при транспортиране. 

14.4. Опаковъчна група: 
Няма опаковъчна група. 

14.5. Опасности за околната среда: 
IMDG: 
Морски замърсител: не. 

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите: 
Няма налична допълнителна релевантна информация. 

14.7. Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC: 
Неприложимо. 

РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА 

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

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно 
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция 
по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент 
(ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО 
и 2000/21/ЕО на Комисията 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно 
класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 
67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 2015/830 НА КОМИСИЯТА от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали 
(REACH) 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 648/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 31 март 2004 година относно 
детергентите 
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Сместа съдържа компоненти, които са описани в Анекс XVII на Регламент 1907/2006/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета, поради това подлежи на ограничения: 
Вписване № 55 - 2-(2-Бутоксиетокси)етанол / Монобутилов етер на диетиленгликола (DEGBE; CAS: 112-34-5) 

15.2. Оценка на безопасността на химично вещество: няма друга информация. 

РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

Информация, свързана с прегледа на данните за безопасност: няма друга информация. 

Препратки / източници на данни: 
Информационен лист за безопасност, издаден от производителя (2019-6-19/EN). 

Методите, използвани за класификация съгласно Регламент 1272/2008/ЕО: 
Класификация Meтод 
Остра токсичност (орална), категория на опасност 4 – H302 Въз основа на метод за изчисляване 
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на 
опасност 1 – H318 

Въз основа на метод за изчисляване 

Корозия/дразнене на кожата, категория на опасност 2 – H315 Въз основа на метод за изчисляване 

Пълен текст на H–фразите, посочени в раздели 2 и 3: 
H225 – Силно запалими течност и пари. 
H302 – Вреден при поглъщане. 
H312 – Вреден при контакт с кожата. 
H315 – Предизвиква дразнене на кожата. 
H318 – Предизвиква сериозно увреждане на очите. 
H319 – Предизвиква сериозно дразнене на очите. 
H332 – Вреден при вдишване. 
H336 – Може да предизвика сънливост или световъртеж. 

Инструкции за обучение: няма информация. 

Пълен текст на съкращенията, използвани в данните: 
ADN: Европейско споразумение, отнасящо се до Международния превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища. 
ADR: Европейско споразумение относно автомобилния превоз на опасни товари. 
ATE: оценка за остра токсичност. 
AOX: Адсорбируеми органични халиди. 
BCF: Фактор на биоконцентрация. 
BOD: Биологично търсене на кислород. 
CAS номер: Номер в регистъра на Химическата реферативна служба. 
CLP: Регламент (EO) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси. 
Ефекти CMR: Канцерогенни, мутагенни, репротоксични ефекти. 
COD: Химическо търсене на кислород. 
CSA: Оценка на безопасността на химично вещество. 
CSR: Доклад за безопасност на химичното вещество. 
DNEL: Изчислено неефективно ниво. 
ECHA: Европейска агенция по химикали. 
EО: Европейска общност. 
EC номер: EINECS и ELINCS номера (също вижте EINECS и ELINCS). 
EEC: Европейската икономическа общност. 
EEA: Европейско икономическо пространство (ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). 
EINECS: Европейски списък на съществуващи търговски химични вещества 
ELINCS: Европейски списък на нотифицираните химични вещества. 
EN: Европейска норма. 
EU: Европейски съюз. 
EWC: Европейски каталог на отпадъците (заменен с LoW - вижте по-долу). 
GHS: Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали. 
IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт. 

ICAO-TI: Технически инструкции за безопасно транспортиране на опасни товари по въздух. 
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IMDG: Международни морски опасни товари. 
IMSBC: Международни морски твърди насипни товари. 
IUCLID: Международна уеднаквена база данни за химическа информация. 
IUPAC: Международен съюз по чиста и приложна химия. 
Kow: коефициент на разпределение на n-октанол/вода. 
LC50: Летална концентрация, водеща до 50% смъртност. 
LD50: Смъртоносна доза, водеща до 50% смъртност (средна смъртоносна доза). 
LoW: Списък на отпадъците 
LOEC: Най-ниската концентрация, при която се наблюдава ефект. 
LOEL: Най-ниското ниво, при което се наблюдава ефект. 
NOEC: Не се наблюдава концентрация на ефекта. 
NOEL: Не се наблюдава ниво на ефекта. 
NOAEC: Концентрация без наблюдаван вреден ефект. 
NOAEL: Ниво без наблюдаван вреден ефект. 
OECD: Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). 
OSHA: Администрация по безопасност и здраве на работното място. 
PBT: Постоянен, биоакумулативен и токсичен. 
PNEC: Концентрация без предвиден ефект. 
QSAR: Количествена зависимост структура-активност. 
REACH: Регламент № 1907/2006/EO относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали. 
RID: Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари. 
SCBA: Самостоятелен дихателен апарат. 
SDS: Информационен лист за безопасност. 
STOT: Специфична токсичност за определени органи. 
SVHC: Ещества, пораждащи сериозно безпокойство. 
UN: Организацията на обединените нации (OOH). 
UVCB: Химични вещества с неизвестен или променлив състав, продукти от сложна реакция и биологични материали. 
VOC: Летлива органична смес. 
vPvB: много устойчиво и много биоакумулиращо. 

Този информационен лист за безопасност е изготвен въз основа на информацията, предоставена от 
производителя/доставчика и съответства на съответните регламенти. 
Информацията, данните и препоръките са предоставени добросъвестно от надеждни източници и се считат за верни и 
точни към датата на издаване. Въпреки това, не е направено представяне за разбираемостта на информацията. 
Стратегията за устойчиво развитие трябва да се използва само като ръководство за работа с продукта; в хода на работа 
и използването на продукта могат да възникнат или да се изискват други съображения. 
Потребителите са предупредени да определят целесъобразността и приложимостта на горепосочената информация за 
техните специфични обстоятелства и цели, и да поемат всички рискове, свързани с употребата на този продукт. 
Отговорност на потребителя е да се съобрази напълно с местните, национални и международни разпоредби относно 
употребата на този продукт. 

Информационният лист за безопасност е 
изготвен от: 
MSDS-Europe 
Международен клон на ToxInfo Kft. 

Професионална помощ относно обяснението 
на информационния лист за безопасност: 
+36 70 335 8480; info@msds-europe.com 
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