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1.1. Идентификатор на продукта съгласно член 18, параграф 3, буква а) от Регламент  (ЕО) № 1272/2008  

Търговско наименование:   „АКЦЕНТ препарат за миене на съдове“1   

1.2. Идентифицирани употреби на веществата или смесите, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват 

1.2.1. Идентифицирани употреби, които са от  

значение:             Измиване на домакински съдове и прибори. 

Детергентите са подходящи за измиване на прибори и съдове от 

познатите използвани за изработка материали: неръждаема 

стомана, стъкло, тефлон, чугун, порцелан, глина, съдове с 

емайлирано покритие и други. 

1.2.2. Употреби, които не се препоръчват:    Не са идентифицирани. 

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 

Производител:            „Севън Топс БГ“ ООД 

Адрес:              България, гр. Пловдив, ул. “Санкт Петербург“ № 47 

Телефон:             00359 32/64 18 64 

1.4. Телефонен номер при спешни случаи: 00359 02 91 54 411 Спешна помощ при Университетската  

 многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина 

 „Н. И. Пирогов“. 

Ограничения за достъп: без ограничения за достъп 24 часа в денонощието 

 

  

2.1. Класифициране на веществото или сместа 

2.1.1.  Класификация, която следва от прилагането на правилата за класифициране в Регламент (ЕО) № 1272/2008 

(Регламент CLP): 

 a) Продуктът „АКЦЕНТ препарат за миене на съдове“съгласно определенията член 2, точка 8 от Регламент (ЕО)  

№ 1272/2008 се определя като смес; 

 б) Сместа не отговаря на критериите за класифициране в класовете на опасност , дефинирани от Регламент CLP. 

2.2. Елементи на етикета 

2.2.1. Елементи на етикетите в съответствие с изискванията на Регламент CLP 

 а) пиктограма за опасност  съгласно член 19: неприложима; 

 б) сигнална дума съгласно член 20: неприложима; 

 в) предупреждения за опасност съгласно 

 член 21: неприложими; 

 г)  препоръки за безопасност съгласно член 22: P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте  

   внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете  

                                                      
1 Смесите с търговски наименования „АКЦЕНТ препарат за миене на съдове“ се различават по съдържанието на оцветителите и ароматните вещеста. 

Настоящият информационен лист за безопасност съдържа информация, която се отнася за всяка от смесите от съответната група „АКЦЕНТ препарат за миене 

на съдове“, която информация отговаря на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕС) 2015/830.  
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  контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно.  

  Продължавайте да промивате. 

    P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете 

   медицински съвет/помощ.  

2.2.2. Допълнителни елементи на етикета в съответствие с изискванията на Регламент2 (ЕО) № 907/2006 за изменение 

на Регламент3 (ЕО) № 648/2004 относно детергентите 

Смесите притежават почистващи свойства следователно попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 648/2004, съгласно 

определението чл. 2, параграф 1 смесите се идентифицират като детергенти. 

- Съставки  - Анионни повърхностноактивни вещества 5 % или повече, но 

    по-малко от 15 %; 

   - Нейоногенни повърхностноактивни вещества по-малко от 5%; 

   - Консервант: Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone; 

   - Оцветители:  CI 19140 и CI 42090 или CI 42090, или CI 19140 

   - Ароматни вещества: не се изисква4 да бъдат посочени на етикетите 

   на потребителските опаковки. 

- Адрес към интернет страницата, на която са публикувани  

Информационните фишове за съставките:  http://www.seventops.com 

 2.3. Други опасности: Оценка на съответствието на веществата / смесите с критериите 

за PBT съгласно Регламент (ЕС) № 253/2011. Вижте раздел 12. 

 

3.1. Вещества, които се вземат под внимание при прилагане на критериите за класифициране на смесите 

 а) Вещества, които представляват опасност за здравето или околната среда по смисъла на Регламент (ЕО) № 1272/2008 

и присъстват с индивидуални концентрации равни или по-високи от 1 тегловен процент – таблица 1; 

 б) Вещества, за които са определени гранични стойности на Общността за експозиция на работното място – не се  

съдържат, вижте раздел 8; 

 в) Вещества, които са устойчиви, биоакумулиращи и токсични според критериите на Регламент (ЕС) № 253/2011 – не се  

съдържат, вижте раздел 12.  

Таблица 1 

1)Химично наименование на веществата 

2)Наименование по IUPAC 

3)Наименование по INCI 

1) CAS № 

2) EC № 

3) RRN  

Граници на  

Cw/w  [%] 

Класификация на веществата 

съгласно Регламент CLP 

1.1) Sodium lauryl ether sulfate 

1.2) Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; 

2) Sodium 2-(2-dodecyloxyethoxy)ethyl sulphate; 

3) SODIUM LAURETH SULFATE 

1) 68891-38-3 

2) 500-223-8 

3) 01-2119488639-16-XXXX 

≤ 7% Eye Dam. 1; H318 

Skin Irrit. 2; H315 

Aquatic Chronic 3; H412 

1) Cocоnut oil diethanolamide 

3) Cocamide DEA 

1) 8051-30-7 

2) 232-483-0 

3) 01-2119490100-53-XXXX 

≤ 2% Eye Dam. 1; H318 

Skin Irrit. 2; H315 

 

 

 .. 

                                                      
2 Регламент (ЕО) № 907/2006 на Комисията от 20 юни 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно 

детергентите с цел адаптиране на приложения ІІІ и VІІ към него 
3 Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Света от 31 март 2004 относно детергентите, ОВ L 104, 8.4.2004 г., стр. 1. 
4 Съгласно Приложение II, част A. „Етикетиране на съдържанието“ от Регламент (ЕО) № 907/2006 добавените ароматни вещества, които могат да предизвикат 

алергия се посочват на етикета, ако присъстват в концентрации, надвишаващи 0,01 % от теглото,  и ако те присъстват в списъка на веществата в част І от 

приложение ІІІ към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от от 30  ноември 2009 г. относно козметичните продукти, L 342/59 от 

22.12.2009 г. 

http://www.seventops.com/
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4.1. Описание на мерките за първа помощ 

Инструкции за първа помощ в зависимост от съответните пътища на експозиция  

 а) Вдишване Неприложимо. 

 б) Контакт с кожата Изплакнете засегнатия участък обилно с вода. 

 в) Контакт с очите Измийте обилно с вода очите. 

 г) Поглъщане Не предизвиквайте повръщане.  

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

 a) При вдишване Не са идентифицирани; 

 б) При контакт с кожата: Не са идентифицирани; 

 в) Контакт с очите Възможно дразнене с парене и зачервяване. 

 г) Поглъщане  Дразнещ ефект върху лигавиците на устната кухина и хранопровода.  

 Симптоми:  коремна болка, метеоризъм и диария. Анионните и  

нейоногенните повърхностноактивни вещества се абсорбират 

през стомашно-чревния тракт, до голяма степен метаболизират и 

се отделят от организма.    

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

а) Вдишване Медицински грижи не са необходими. 

б) Контакт с кожата При симптоми консултирайте се с дерматолог. 

в) Контакт с очите При симптоми консултирайте се с офталмолог.  

г) Поглъщане: При симптоми задължително потърсете медицински съвет /помощ. 

 

  

5.1. Пожарогасителни средства.  

5.1.1. Подходящи пожарогасителни средства: Вода, химическа пяна, сух химикал или въглероден диоксид. 

5.1.2. Неподходящи пожарогасителни средства: Не са идентифицирани. 

5.2. Особени опасности, които произтичат от сместа: Не са идентифицирани. 

5.3. Съвети за пожарникарите Използвайте лични предпазни средства. Вида и характеристиките на  

 ЛПС да са съобразени с вида на пожара и да отговарят на изискванията  

 на Директива 89/686 / ЕИО. 

 

Ответни мерки при разливи, течове или изпускане, с оглед предотвратяването или намаляването на неблагоприятните 

ефекти за хората, имуществото и околната среда.  

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

6.1.1.  Лични предпазни средства: При необходимост  използвайте предпазни ръкавици и предпазни  

 очила. Характеристиките на подходящите ЛПС са описани в раздел 8. 

6.1.1.3. Процедури при спешни случаи При допускане на изтичане на значително количество в 

 канализацията или околната среда уведомете регионалната 

пречиствателна станция и РИОСВ. 

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда: Спазвайте указанията за съхранение (раздел 7) и употреба. При 

  авариен разлив покрийте шахтите на отточните канализации,  

  локализирайте разпространението на разлива (точка 6.3). 

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване 

6.3.1. Начини за ограничаване на разливът:  Изграждане на защитни насипи от пръст и пясък. 

6.3.2. Начини за почистване на разливът 

а) техники за неутрализиране: Не са необходими, вижте раздел 9; 

 б) адсорбиращи материали: дървени стърготини, перлит, вермикулит, синтетични полимери; 
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в) техники за почистване:  1. Събиране на течността чрез сорбция; 

  2. Измиване с вода.  

г) необходимо оборудване за ограничаване/ 

почистване: Не са необходими специфични техника и материали.   

 

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа 

 а) Несъвместими вещества или смеси: Не са известни; 

 в) Ограничаване и предотвратяване на разливи: Съхраняване съгласно указанията, посочени  в точка 7.2; 

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости  

 а) Определяне на складовата категория: Продуктът „АКЦЕНТ препарат за миене на съдове“ в съответствие с 

неговите физичните и химичните свойства , описани в раздел 9 и 

свойствата на материала на потребителските опаковки 

(полиетилентерефталат5 - PET или полиетилен6 - PE) съгласно 

критериите на Ръководството за складиране на химични вещества и 

препарати се отнасят към Складова категория 12:  Негорими течности.  

Продуктът е подходящ за съвместно складиране с вещества / смеси, 

принадлежащи към всички дефинирани складови категории.  

 б) Съвместимост на опаковките: Не са идентифицирани несъвместими опаковки от гледна точка на 

възможни взаимодействия, съпроводени от потенциално опасни 

ефекти и/или отделяне на вещества с потенциално опасни свойства.  

7.2.2. Препоръчителни условия за съхранение:  Температура по-висока от 0С и по-ниска от 50С. 

7.3. Специфични крайни употреби: Употреба, различна от идентифицираната употреба, описана в 

точка 1.2 не е предвидена.  

  

 

8.1. Параметри на контрол 

8.1.1. Гранични стойности на професионална експозиция на веществата съставки на смесите 

Сместа не съдържа вещества, за които са определени гранични стойности на професионална експозиция съгласно 

Наредбата7 за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с  

експозиция на химичните агенти при работа. 

8.2. Контрол на експозицията 

8.2.1. Подходящ инженерен контрол: Технически средства  за колективна защита (вентилация – 

общообменна или локална) за контрол на експозицията не е 

необходима. 

8.2.2. Индивидуални мерки за защита като лични  

предпазни средства в съответствие с добрите практики  

по хигиена на труда: Вижте таблица 2, страница 5. 

8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда: Не допускайте изхвърляне на отпадъците генерирани при аварии 

в околната среда 

.. 

... 

... 

                                                      
5 Пламна точка = 440С (Позоваване: MSDS Product name: LIBOLON Polyester Chip Bottle Grade, Company identification - Manufacturer’s  name: LEALEA 

ENTERPRISE Co., LTD) 
6 Пламна точка = 341°C (Позоваване: International Programme onChemical Safety - IPCS 2004-2012, POLYETHYLENE ) 
7 Обн. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2012 г. 
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Таблица 2 

Път на 

експозиция 

Характеристики на личните предпазни средства съгласно условията на експозиция на сместа  

             „АКЦЕНТ препарат за миене на съдове“   

Идентифицирана  

употреба 

Аварии 

ЛПС, категория I, съгласно Директива 89/686/ЕИО 

Очи / лице Не се изискват. Предпазни очила в съответствие с БДС EN 166-2001 

Ръце Не се изискват. Предпазни ръкавици, отговарящи на  БДС EN 374-1:2006 

Материал: Natural latex;  Индекс на защита: клас 4;  Време на пробив > 120 min 

Тяло Не се изискват. Не се изискват. 

Дихателни пътища Не се изискват. Не се изискват. 

 

 

 

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства на сместа „Акцент препарат за миене на съдове“ 

Външен вид:    Течност 

Mирис:     Характерен за ароматните вещества 

pH  (разтвор 1g/l вода 20°С): 7,0 – 8,0      

Точка на топене/точка на замръзване:     Няма на разположение. 

Точка на кипене/интервал на кипене:     Няма на разположение. 

Точка на запалване:     Неприложимо. 

Скорост на изпаряване:     Няма на разположение. 

Запалимост (твърдо вещество, газ):     Неприложимо. 

Налягане на парите:   Няма на разположение. 

Плътност на парите:    Няма на разположение. 

Относителна плътност:     Няма на разположение. 

Плътност (g/cm³, 20°С ):    Няма на разположение. 

Разтворимост във вода (g/l, 20°С ):     Разтворими във всяко едно съотношение. 

Коефициент на разпределение: n-октанол/вода:    Няма на разположение. 

Температура на самозапалване:     Неприложимо. 

Температура на разпадане:     Няма на разположение. 

Вискозитет:     Няма на разположение. 

Оксидиращи свойства:    Няма на разположение. 

9.2. Друга информация Не е налична информация за физични или химични параметри. 

 

 

10.1. Реактивност:  Промени в състоянието на сместа в резултат на въздействие на 

физични фактори и/или при химични взаимодействия, водещи до 

потенциално опасни странични ефекти или до образуване на вещества 

с потенциално опасни  свойства при указаните условия на съхранение 

(Раздел 7) и употреба (Раздел 1) не са наблюдавани.  

10.2. Химична стабилност:  Термодинамично стабилни системи при предвидените условия на 

употреба и съхраняване. Стабилизатори с цел запазване на химичната 

устойчивост на сместа не се съдържат.  

10.3. Възможност за опасни реакции:  Детергентът „АКЦЕНТ препарат за миене на съдове“ не притежава 

свойства, които да провокират реакции с негативен ефект при 

идентифицираната употреба.  
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10.4. Условия, които трябва да се избягват:  Условия като температура, налягане, светлина, удар, вибрации или 

други физични влияния не водят до опасна ситуация. 

10.5. Несъвместими материали:  Не са идентифицирани. 

10.6. Опасни продукти на разпадане:  Продукти на разпадане с потенциал за опасност не са идентифицирани. 

 

 

11.1. Информация за токсикологичните ефекти  

Сместа „АКЦЕНТ препарат за миене на съдове“ не е изпитвана с цел установяване и доказване на конкретни ефекти върху 

здравето. Посочена е информация от значение за съответните вещества, изброени в раздел 3. Не са известни взаимодействия 

на съставките на смесите в тялото на експонираните субекти, които да повлияят на степента на абсорбция, метаболизъм и 

отделяне. 

11.1.1. Остра токсичност8  

Класът на опасност - Остра токсичност според пътищата на експозиция се разделя на остра орална, остра дермална и 

остра инхалационна токсичност. Критерии за класифициране на смесите в клас на опасност Остра токсичност са  

стойности на Оценката на остра токсичност (ATE), изчислени на база стойности за LD50 (орални, дермални) ≤ 2000 mg/kg bw. 

Веществата, описани в раздел 3 не се определят като летливи9 органични съединения - експозиция чрез вдишване при 

условията на идентифицираната употреба не е приложима. Експериментално установените стойности на LD50 (орални,  

дермални) за веществата, изброени в раздел 3 са представени в таблица 3 

Таблица 3 

Вещества, CAS № 
Смъртоносни дози LD50 [mg/kg bw] Позоваване 

Орална експозиция Биологичен  вид Дермална експозиция Биологичен вид 

68891-38-3 > 2000 mg/kg bw плъх > 2000 mg/kg bw плъх A 

8051-30-7 > 2000 mg/kg bw плъх > 2000 mg/kg bw плъх B 
 

Съгласно наличните стойности за LD50 не се изисква изчисляване на стойностите за Оценката на остра токсичност. 

Сместа не отговаря на критериите за класифициране в клас на опасност  Остра токсичност. 

11.1.2. Корозия / дразнене на кожата  

Веществата от значение за класификация на сместа са класифицирани в категория 2, Дразнене на кожата. Сместа не отговаря  

на критерия съгласно Регламент CLP, основан на теорията на адитивност10 за класифициране в категория 2, Дразнене на 

кожата.  

11.1.3. Сериозно увреждане на очите / дразнене на очите  

Веществата от значение за класификацията на сместа (таблица 1) са класифицирани в категория 1, Необратими ефекти 

върху очите. При съответните индивидуални концентрации в сместа, потенциалните ефекти на въздействие на веществата 

върху очите при експозиция се редуцират до степен на дразнене, вижте таблица 4. 

Таблица 4 

Вещества, химично наименование Метод на изпитване / Условия на изпитване  Резултат Позоваване 

Sodium lauryl ether sulfate11 (28%) Draize test, заек и OECD 405, заек Умерено до силно дразнене D 

Cocоnut oil diethanolamide (30%) Draize test, заек Леко дразнене C 
 

Съгласно подхода за класифициране, основан на теорията на адитивност общата концентрация на веществата с потенциал  

                                                      
8 Съгласно определението в Регламент CLP класът на опасност  „Остра токсичност“ включва вредните ефекти за здравето, които се проявяват при поглъщане 

или при дермален контакт на еднократна доза на сместа/веществата или при многократни дози в продължение на 24h или при вдишване в продължение на 4h.   
9 Летливи Органични Вещества [Volatile Organic Compounds (VOCs)] - определение: Органични вещества, които участват в атмосферни фотохимични 

реакции с начална точка на кипене по-ниска от или равна на 250°C, измерена при нормално атмосферно налягане от 101,3 кРа.  

- CAS № 68891-38-3, точка на кипене > 400C при 101 кРа (позоваване: GPS Safety Summary, Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; BASF; 

- CAS № 8051-30-7, точка на кипене > 300C (позоваване: U.S. Environmental Protection Agency September, 2010 Hazard Characterization Document, 

SCREENING-LEVEL HAZARD CHARACTERIZATION Fatty Nitrogen Derived (FND) Amides Category SPONSORED CHEMICALS) 
10 Cw/w на веществата, дразнещи кожата категория 2 ≥ 10% 

11 Sodium lauryl ether sulfate с CAS № 68891-38-3 принадлежи към Class: Anionic surfactants, Common name: Alcohol Ethoxysulphates or Alcohol ether sulfates, 

Acronym (AES или SLES) 
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на дразнене върху очите не е достатъчна да допринесе за класифициране на смесите в категория 2, Дразнене на очите.                                                                                

11.1.4.  Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата 

Сместа не отговаря на критериите12 съгласно Регламент CLP за класифициране като кожен сенсибилизатор, категория 1.  

Нито една от съставките на смесите, които присъстват с концентрация равна или по-висока от 0,1% (тегловен) не е 

класифицирана като кожен сенсибилизатор.   

11.1.5. Мутагенност на зародишните клетки, Канцерогенност и Репродуктивна токсичност 

Резултатите от налични надеждни генотоксични изпитвания на съставките са представени в таблица 5.  

Таблица 5 

Вещества,  CAS №;  

Акроним на класа съединения 

Метод  Условия на изпитване Резултати Позоваване 

Sodium lauryl ether sulfate Ames test in vitro and in vivo Отрицателни Е 

8051-30-7 - - Тест при S. Typhimurium 

- Хромозомен тест при  

мишки 

Не са доказани мутагенни ефекти. 

Не са доказани обмен на сестрински  

хроматиди или хромозомни аберации 

F 

Alcohol ethoxysulphates - Мишка, 30 индивиди, доза: 0,1 

mL; Периодичност: 2 пъти 

седмично; период: 2 г. 

Експозиция - дермална, 

приложение: перкутанно 

Не е предизвикан канцерогенен отговор 

върху кожата. 

G 

8051-30-7 - Изпитване, плъх  Доказано, че възможните потенциални 

чернодробни канцерогенни ефекти се дължат 

на образуваното междинно съединение  N-

nitrosodiethanolamine, продукт на реакция на 

Cocoamide DEA с нитрозиращи13 агенти. 

Смесите не съдържат нитрозиращи агенти. 

H 

Alcohol ethoxysulphates OECD 474 плъх NOAEL > 300 mg/kg/d Не се доказват 

изменения в репродуктивна система на 

възрасти индивиди, като структурни 

аномалии, изменение в растежа и 

функционална недостатъчност при 

потомството. 

G 

Diethanolamine (DEA) - Изпитване, плъх NOEL (dermal) = 32 mg/kg/d  

Ефекти върху семенните каналчета, 

придружени от намаляване на броя и 

намаляване мотилитета на сперматозоидите.  

H 

 

Нито едно от веществата – съставки на сместа при съответните концентрации не проявява свойства, които при експозиция 

биха довели до промени в структурата, информационното съдържание или сегрегацията на ДНК, канцерогенен ефект и 

вредни ефекти върху половата функция и оплодителната способност на родителите, както и токсичност за развитие на 

потомството. 

11.1.8. Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция и повтаряща се експозиция. 

Сместа не съдържа вещества, класифицирани в съответните категории на опасност. 

11.1.9. Опасност при вдишване: Неприложимо, вижте точка 11.1.1 

 

 

                                                      
12 Сместа се класифицира като кожен сенсибилизатор, когато най-малко една от съставките ѝ е била класифицирана като кожен сенсибилизатор и 

присъства в концентрация равна или по-висока от стойността на съответната обща пределна концентрация.   
13 Нитрозиращи агенти: азотни оксиди (NOx), нитрати, консерванти: 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol; 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxan 

Алдехиди (особено формалдехид) може катализират образуването на нитрозамини от вторични амини чрез посредничеството на имини (pH 5-10).  
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12.1 Остра и хронична опасност за водна с 12.1. Токсичност 

Сместа „АКЦЕНТ препарат за миене на съдове“ не е изпитвана по отношение на потенциал за Остра и Хронична (дългосрочна) 

токсичност във водна среда. В таблица 6 е предоставена информация, обхващаща трите трофични нива водни организми –  

риби, ракообразни и водорасли относно потенциала за Остра и Хронична токсичност на веществата, изброени в Раздел 3 

Таблица 6 

Вещества, CAS № 
Данни за Остра водна токсичност L(E)C50 [mg/l] и Хронична водна токсичност NOEC [mg/l] 

Позоваване 
риби водни бълхи  водорасли 

68891-38-3 

Brachydanio rerio, 96h 

LD50 = 7,1 mg/l (OECD 203) 

Daphnia magna, 48h 

EC50 = 7,4 mg/l  (OECD 202) 

Desmodesmus subspicatus, 72h 

EC50:  10 -100 mg/l  (OECD 201) 

I 

Pimephales promelas, 45d 

NOEC = 1,0 mg/l (OECD 210) 

Daphnia magna, 21d  

NOEC = 0,27 mg/l (OECD 211) 

- K 

8051-30-7 

Brachydanio rerio, 96h 

LD50 = 5,4 mg/l 

Daphnia magna, 48h  

EC50 = 2,39 mg/l   

Scenedesmus acutus, 72h 

EC50 = 2,3 mg/l   

J 

- Daphnia magna, 21d  

NOEC = 1,0 mg/l 

- C 

 

Най-ниските налични стойности за L(E)C50 за веществата са по-високи от пределното ниво 1 mg/l, изискващо прилагане на 

процедурата съгласно Регламент CLP за класификация на сместа в подраздел Остра опасност за водна среда.  

Сместа съдържа веществото Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts, класифицирано в категория 3, Хронична 

опасност с определена стойност за NOEC < 1,0 mg/l. Сместа не отговарят на критерия14 за класифициране в категория 3, 

Хронична (дългосрочна) опасност за водна среда.  Не се изисква прилагане на процедурата за класифициране на сместа в 

категория 4, Хронична опасност за водна среда. Сместа не съдържа вещества, които не са биоразградими (вижте точка 

12.2), вещества, за които експериментално са определени  BCF ≥ 500 (вижте точка 12.3)  

12.2. Устойчивост и разградимост Нивото на биоразградимост на органичните вещества от значение 

  за класификацията на сместа е представено в таблица 7. 

Таблица 7 

Вещества, CAS №  Метод на изпитване Ниво на биоразградимост [%] Позоваване 

68891-38-3 OECD 301E (Скрининг тест, аеробно) = 100%, 28d L 

8051-30-7 
OECD 301B (Модифициран Sturm тест, аеробно)  >   92.5%, 28d P 

Аеробно  =    84%,10d C C C 
 

Повърхностноактивните вещества, които се съдържат в сместа отговарят на критериите за крайна биоразградимост в  

аеробни условия в съответствие с изискванията на Регламент (EO) 648/2004. 

12.3. Биоакумулираща способност 

За органичните вещества потенциалът на биоакумулация се определя посредством коефициента на разпределение между 

октанол и вода, описван като „log Kow“. Вещества, за които е определен log Kow ≥ 4 притежават потенциал за  

биоконцентриране. За целите на класификация се взема под внимание експериментално определеният фактор на 

биоконцентрация (BCF), който осигурява по-добра преценка. BCF ≥ 500 при риби е показател за потенциал за 

биоконцентриране – таблица 8. 

Таблица 8 

Вещества, CAS №  Метод на изпитване Фактор на биоконцентрация (BCF) Позоваване 

AES (9004-82-4) EPI QSAR programme 70,79 L/kg wet-wt G 

8051-30-7 - < 1,0 L/kg wet-wt M 

.. 

                                                      
14 (M x 100 x Хронична опасност, категория 1) + (10 x Хронична опасност, категория 2) + Хронична опасност, категория 3 ≥ 25 % 
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Въз основа на данните за BCF веществата, съставки на сместа не се определят като притежаващи реален потенциал за 

биоконцентриране при риби. 

12.4. Преносимост в почвата 

Преносимостта в почвата е способността на веществата, съставки на смесите, в случай че са изпуснати в околната среда 

да се пренасят под влияние на природните сили към подпочвените води или на разстояние от мястото на изпускане. 

Ниските Кос стойности15  на веществата са показател за по-слабата адсорбция на веществата в почвата, което води до 

повишаване на тяхната мобилност и по-голяма вероятност да проникнат в подпочвените води. Кос стойностите за 

веществата, съставки са представени в таблица 9. 

Таблица 9 

Вещества, CAS №  Метод на изпитване Koc Позоваване 

AES (9004-82-4) MCI method 2111 L/kg N 

8051-30-7 -   241 L/kg O 
 

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB 

Веществата не отговарят на критериите за идентифициране като PBT или vPvB съгласно Регламент (EC) № 253/2011.  

....... 

 

Препоръки относно безопасни и екологично съобразни варианти за управление на отпадъците от сместа и отпадъците от 

потребителските опаковки, в съответствие със ЗАКОН за управление на отпадъците16 

13.1.2. Методи за третиране17 на отпадъците от опакованите продукти 

Вариантите за третиране на отпадъците от сместа и отпадъците от потребителските опаковки се определят от физичните и 

химичните свойства на отпадъците, които са основа за класификацията на отпадъците. Условията и редът за класификация 

на отпадъците по видове и свойства се определят от НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците18.  

 а) чл. 5. (1) – идентификация на отпадъците чрез  

 избор на шестцифрен код, посочен в списъка на  

 отпадъците по приложение № 1: - Код на отпадъците от смесите: 20 01 30  

  (перилни и почистващи смеси); 

  - Код на отпадъците от потребителските опаковки: 15 01 02 

   (пластмасови опаковки). 

 б) чл. 6. (2) – оценяване на съответствието с условия  

 за класифициране на отпадъците като опасни: Отпадъците от смесите и отпадъците от опаковките не отговарят 

  на условията по приложения № 2 и № 3 за класифициране като 

  опасни. 

 

 

Класифицирана информация за транспорта/превоза на продуктите „Акцент препарат за миене на съдове“ по шосе, 

железници, море, вътрешни водни пътища и въздух.  

Продуктите не се класифицират като опасен товар съгласно: 

 - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR); 

 - Правилник за международен железопътен транспорт на опасни товари (RID); 

 - Международен кодекс за превоз на опасни стоки по море (IMDG); 

 - Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN); 

                                                      
15 Класове на мобилност на веществата: Много мобилни вещества, Кос < 15 ml/g; Мобилни вещества, Кос: 15 ml/g  - 74 ml/g; Умерено мобилни вещества, 

Кос: 75 ml/g  - 499 ml/g; Леко мобилни вещества, Кос: 500 ml/g  - 4000 ml/g; Немобилни вещества Кос > 4000 ml/g; 
16 Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г., изм. с Решение № 11 от 10.07.2014 г. на КС на РБ - бр. 61 от 25.07.2014 г. 

По смисъла на Допълнителните разпоредби на ЗУО, § 1, т. 7: "Третиране на отпадъците" е събирането, съхранението, оползотворяването или 

обезвреждането на отпадъците и всички междинни операции, както и повторното им използване, рециклиране и възстановяване или производство на 

енергия и материали от отпадъци. 
18 Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г. 



10 
 

 - Технически инструкции за безопасен превоз на опасни товари по въздуха (ICAO). 

14.1. Номер по списъка на ООН: Неприложим; 

14.2. Точното на наименование на пратката по  

списъка на ООН: Неприложимо; 

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране: Неприложим; 

14.4. Опаковъчна група: Неприложима; 

14.5. Опасности за околната среда: Не са идентифицирани; 

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите: Не се изискват; 

14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно  

приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC: Товарите не са предназначени за превоз в насипно състояние. 

 

 

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

околната среда  

- Директива 2012/18/ЕС19 (Севезо III) НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 юли 2012 година относно 

контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на 

Директива 96/82/ЕО на Съвета 

Нито едно от веществата, съставки на сместа не е включено в Приложение I. 

- РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 552/200920 НА КОМИСИЯТА от 22 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006  

на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали 

(REACH) по отношение на приложение XVII  

Нито едно от веществата, съставки на сместа не е включено в Приложението.  

15.2. Оценка на безопасност на сместа:  Не се изисква. 

 

 

16.1. Изисквания относно съставянето на информационният лист за безопасност 

Настоящият Информационен лист за безопасност е съставен съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2015/830, изменящ  

приложение II на Регламент (ЕС) № 1907/2006. Извършено е самостоятелно класифициране на смесите с търговско  

наименование „АКЦЕНТ препарат за миене на съдове“ съгласно критериите на Регламент CLP, член 9, точка 1, точка 2 и  

точка 5. 

16.2 Пояснение на предупрежденията за опасност, посочени в раздел 3 

H315 Предизвиква дразнене на кожата. 

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. 

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.     

16.3. Съкращения и акроними, които не са пояснени в текста 

CAS Chemical Abstracts Service  

INCI International Nomenclature of Cosmetic Ingredients 

IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry 

RRN REACH Registration Number (REACH: Registration, Evaluation, Authorisation 

and Restriction of Chemicals) 

LD50 It is an abbreviation for “Lethal Dose 50%.” It is sometimes also referred to as 

the “Median Lethal Dose”. 

EC50 Half maximal effective concentration (EC50) refers to the concentration of  

 a drug, antibody or toxicant which induces a response halfway between the 

 baseline and maximum after some specified exposure time. 

                                                      
19 Официален вестник на Европейския съюз L 197, 24 юли 2012 г. 
20 Официален вестник на Европейския съюз L 164/7, 26.6.2009 г. 
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OECD Organisation for Economic Co-operation and Development; 

NOAEL No-observed-adverse-effect level: The highest exposure level at which there are 

no biologically significant increases in the frequency or severity of adverse 

effect between the exposed population and its appropriate control; some effects 

may be produced at this level, but they are not considered adverse or precursors 

of adverse effects. 

NOEL No-Observed-Effect Level: An exposure level at which there are no statistically 

or biologically significant increases in the frequency or severity of any effect 

between the exposed population and its appropriate control; 

NOEC NOEC stands for “no observed effect level” and is the highest concentration of 

the toxicant tested which has no effect on the organisms exposed to it or more 

formally that yields no statistically significant deviation from a control. NOEC is 

indeed a major summary statistic in ecotoxicity testing. In environmental risk 

assessment, this parameter represents the concentration of a pollutant that will 

not harm the species involved, with respect to the effect that is studied. 

Criticism regarding the relevance of NOEC has been raised and it considered by 

some that the actual safe or no effect concentration rather lies between the 

NOEC and the lowest-observed effect concentration (LOEC); 

EPI  QSARs Estimation Programs Interface available for chemicals that act by a non-specific 

mode of action (non-polar narcosis as well as polar narcosis). Regarding non-

polar narcosis, QSARs are recommended for fish (short and long term), Daphnia 

(short and long term) and algae (short term). With respect to polar 

narcosis, QSARs are recommended for fish (short term) and Daphnia (short 

term). ECOSAR programe of EPI Suite could be used for this purpose. Detailed 

information on classes of chemicals which act by polar and non-polar narcosis is 

given by Verhaar et al. (1992 and 1995) here. No QSARs have been 

recommended for substances that act by more specific modes of action (i.e. 

inorganic and polymers). 

MCI method  THE METHOD OF CONTROLLED IMBALANCES The MCI was born as an 

algae control method. 

MARPOL73/78 Marpol 73/78 is the International Convention for the Prevention of Pollution 

  From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978. 

IBC Code BC Code provides an international standard for the safe carriage by sea of 

dangerous and noxious liquid chemicals in bulk. 

16.4. Позоваване: 

А: Safety data sheet, Revision Date 31/01/2013,  Version: 3, Product name: Wash & Wax, Supllier: Deb Ltd; 

B: Ceton Resource Centrer; 

C: IUCLID Dataset Substance ID: 8051-30-7, Coconut oil, reaction products with diethanolamine, Creation date: 19-FEB-2000; 

D: MSDS Sodium Lauryl Ether Sulfate 2EO, Factory: Royal Chemicals Company,Industrial-area,port-said, Egypt; 

Е: ECHA/ /RAC/RES-O-0000003486-69-01/F, 11 April, 2013; 

F: COCONUT OIL DIETHANOLAMINE CONDENSATE; 

G: HERA - Human & Environmental Risk Assessment on ingredients of European household cleaning products Risk Assessment of Alcohol 

Ethoxysulphates, AES January 2003; 

H: Chemwatch 21-9636, Material Safety Data Sheet, Issue Date: 23-Nov-2009, Revision No: 2.0; Product name: Maxi Multipurpose Wash,  

Company: GSB Chemical Co. Pty Ltd; 

I: SDS PDF Print date: 25.06.2014, Product identifier: Wollmeisenbad scentless, Supplier: Rohrspatz&Wollmeise GmbH; 

J: Safety data sheet, Revision Date 09-2012, Product name: SURESAVE No2-DEGREASER CONCENTRATE, Supplier: Sanserv Distribution Ltd; 

K: SAFETY DATA SHEET 0893900015 - HAND CLEANER BASIC; 

Safety data sheet Printing date 27.11.2012, Vers.no.: 9; Product identifier- Trade name: Hansanol NS 252, Manufacturer/Supplier: Hansa 

Group AG; 

L: sds no. : 374889, printing date: 13.08.2013, Product identifier: P3 Grato Marine Shine Shampoo, Supplier of the safety data sheet: Henkel 

http://www.scienceinthebox.com/definition-of-ecotoxicology
file:///F:/Hull%20POST%20Doc%20work/QSAR/QSAR_environ_models.pdf
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AG & Co. KGaA; 

M: Chemwatch MSDS, Chemwatch 6530-18, Issue Date: 4-May-2010, Version No: 5.1.1.1, Product name: Kitten Wash 'N' Wax 

N: EPI System Summary only CAS Number: 9004-82-4, CHEM : SODIUM LAURYL ETHER SULFATE; 

O: Scheda dati di sicurezza, Revisione n°: 0, Stampata il: 18/07/2013, Identificatore del prodotto Denominazione: DELI 4, Ragione sociale:  

Aquawash s.r.l. – Italia; 

P: MSDS Version: 1, Publication date: 2014-10-21, Product identifier: Trade name „Lemon Cream Cleaner RAPIDO“, Manufacturer: Zakłady  

Chemiczne "UNIA" Spółdzielnia Pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


