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                                                 Дата на издаване: 10.02.2016 г.,  Версия 1, Страници 10 от 10 

 

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

1.1. Идентификатори на продуктите в съответствие с член 18, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 1272/2008 

Търговско наименование:   „CBA clean & fresh за стъклени повърхности“  

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

1.2.1. Идентифицирани употреби, които са от значение:  Почистване на прозорци и гладки повърхности.  

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

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 

Производител:    „Севън Топс БГ“ ООД 

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

Телефон:   00359 32 64 18 64 

1.4. Телефонен номер при спешни случаи:   00359 2 9154 411 Университетската многопрофилна болница за  

   активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“. 

- Достъп:   без ограничения за достъп 24 часа в денонощието. 

 

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите 

2.1. Класифициране на смесите / препаратите 

2.1.1. Продуките „CBA clean & fresh за стъклени повърхности“ съгласно определенията член 2, точка 8 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 

се определят като смеси. 

2.1.2. Класификация на смесите след прилагане на  

критериите за класифициране съгласно регламент  

Регламент (ЕО) № 1272/2008 (Регламент CLP):   Смесите с търговско наименование „CBA clean & fresh за стъклени повърхности“ 

     не отговаря на критериите за класифициране в дефинираните в Регламент CLP

     класове на опасност.  

2.2. Елементи на етикета 

2.2.1. Елементи в съответствие с изискванията на Регламент CLP   

- Пикторами за опасност, Сигнални думи и  

Предупреждения за опасност:   Не се изскват. 

- Препоръките за безопасност съгласно с Член 22, точка 3: P102 Да се съхранява извън обсега на деца. 

P305 + P351 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в 

продължение на няколко минути. 

        P303 + P332 + P313 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: При поява на кожно дразнене:  

       Потърсете медицински съвет/помощ.     

2.2.2. Елементи на етикетите в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) 648/2004 относно детергентите  

Смесите „CBA clean & fresh за стъклени повърхности“ се определят като детергенти съгласно критериите на Регламент(ЕО) 648/2004   

 а) Съставки на детергентите1:    - Нейоногенно повърхностноактивно вещество по-малко от 5%;  

  - Консервант: Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone 

    - Аромати2: не се изисква деклариране; 

                                                             
1 Серията детергенти „CBA clean & fresh за стъклени повърхности“се различават по две от съставките си: парфюм (ароматни вещества) и оцветител. 
2 1) Ароматните вещества, които могат да предизвикат алергия във всеки детергент се съдържат с концентрации по-ниски от пределната стойност 0,01 масови %, определена  

от Регламент (ЕО) № 907/2006.  

2) Съдържащите се в смесите ароматните вещества, които присъстват в списъка на веществата Приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 от 30 ноември 2009 относно 

козметичните продукти са с максимални индивидуални концентрации, които не надвишават определените пределни стойности за продукти с отмиване. 



2 

 

  - Оцветители: синьо CI 42090; зелено CI 19140 и 42090; розово CI 16185 

 б) Адрес на интернет страницата, където е публикуван 

списъка със съставките (Информационен фиш)  www.seventops.com 

2.3. Други опасности:   

 а) PBT или vPvB:  Веществата, съставки на смесите не отговарят на критериите на Регламент  

   (EC) № 253/2011 за идентифициране като PBT или vPvB; 

 б) Други опасности, които не влияят върху  

класификацията на смесите:  Не са известни.  

 

РАЗДЕЛ 3: Състав/ информация за съставките 

3.1. Химичната идентичност на съставките, които са от значение за класификацията на смесите  

3.1.1. Вещества, които присъстват в списъка за хармонизирана класификация и етикетиране на опасни вещества,  Приложение VI на 

Регламент CLP и се съдържат в концентрации над установените специфичните пределни концентрации за конкретните вещества 

(Таблица 1); 

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

тези съставки са налице в концентрации, превишаващи:  

- Общите гранични стойности за съответните категории опасност; или  

- Общите пределни концентрации за съответните категории опасност (Таблица 1). 

3.1.3. Вещества, за които има граници на експозиция на работното място в рамките на Общността (Вижте Раздел 8); 

3.1.4. Вещества, които са устойчиви, биоакумулиращи и токсични или много устойчиви и силно биоакумулиращи (Вижте Раздел 12). 

Таблица 1 

Вещество,  

1) химично наименование 

2) съгласно IUPAC 

3) съгласно INCI 

1) CAS № 

2) ЕC № 

3) Индекс № 

4) RRN 

Интервали  

на  

Cw/w  

Класификация съгласно 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 

Клас/ категория  

на опасност 

Предупреждения  

за опасност 

1) Isopropanol; 

2) Propan-2-ol; 

3) ISOPROPYL ALCOHOL (IPA)  

 

1) 67-63-0 

2) 200-661-7 

3) 603-117-00-0 

4) 05-2115017995-39-XXXX  

1 % - 5 %  

Flam. Liq. 2  

Eye Irrit. 2  

STOT SE 3 

 

H225  

H319  

H336  

     

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ  

4.1. Инструкции за първа помощ в зависимост от съответните пътища на експозиция: 

 Вдишване: Осигурете достъп на чист въздух. 

 Поглъщане: Да не се предизвиква повръщане. Да се изплакне устата с вода.  

 Контакт с кожата: Да се изплакне с вода.  

 Контакт с очите: Да се изплакнат очите при отворени клепачи с течаща хладка вода в  

  продължение поне на 15 мин.  

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

 Вдишване: Възможно дразнене на околоносните синуси. 

 Поглъщане: Възможно опиянение при лица, които предварително са употребили 

  антидепресанти. 

 Контакт с кожата: Не са констатирани  конкретни симптоми или ефекти, вследствие  

 експозиция на сместа. 

 Контакт с очите: Дразнене.  

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

 Вдишване: Не се изискват.  

 Поглъщане: При неразположение потърсете медицински съвет/помощ. 

 Контакт с кожата:  Не се изискват. 

 Контакт с очите: При перманентно дразнене на очите задължително се консултирайте с  

 офталмолог. 

  

http://www.seventops.com/
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РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки 

5.1. Пожарогасителни средства 

5.1.1. Подходящи пожарогасителни средства:   въглероден диоксид, химичен прах: натриев бикарбонат или амониев 

фосфат, пожарогасителна пяна със състав вода, въздух и концентрат от  

химични елементи предимно флуор.  

5.1.2. Неподходящи пожарогасителни средства:  Не са идентифицирани неподходящи пожарогасителни средства. 

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 

Опасности, които могат да възникнат от смесите при процеса на горене    

 Инициране и поддържане процеса на горене: Смесите не отговарят на критериите съгласно Регламент CLP за  

   класифициране в категория 3, Запалими течности.  

1. Пламната температура на воден разтвор на Isopropyl alcohol с тегловна 

концентрация 5%, определена въз основа на изпитване е 51°C (123.8°F),3 

метод Closed Cup.  

2. Смесите не поддържат4 горенето. 

 Продукти на горене, притежаващи опасни свойства: не са идентифицирани. 

5.3. Съвети за пожарникарите  

 Предпазните действия, които следва да се  

  предприемат при гасенето на пожар:    Съобразете предпазните действия с горящите наоколо материали. Изнесете 

   опаковките със смесите от обсега на пожара. Охлаждайте контейнерите под  

   водна струя.  

 Специалните предпазни средства:    ЛПС да отговарят на изискванията на Директива 89/686/СЕЕ. Да се  

използва категория ЛПС, съответстваща на степента на риска, зависещ от 

обкръжаващата среда. 

          

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане 

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. За персонал, който не отговаря за спешни случаи:  

 а) Предпазни мерки:    Съхранявайте смесите при посочените в раздел 7 условия. 

Отстранете и обезопасете потенциалните източници на електрически искри и 

топлина.  

Не пушете в работните помещения.  

 б) Предпазни средства      

 - При малък разлив:    Не се изисква използване на ЛПС. Избягвайте контакт с очите.  

 - При голя разлив:    Носете предпазни очила и предпазни ръкавици, отговарящи на изискванията  

    посочени в раздел 8.  

 с) Процедури при спешни случаи:    При аварийна ситуация с голям разлив ограничете достъпът до  

канализационните шахти.  

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи:  

 а) Предпазни мерки:   При необходимост предприемете действия за евакуация на персонала.  

 б) Предпазни средства:    Осъществяване на контрол на изправността и използването на ЛПС.  

 с) Процедури при спешни случай:    Допълнителни процедури:  

 - при изтичане на значителни количества от смесите в канализационната 

мрежа да се информира Регионалната пречиствателна станция;  

  - при замърсяване на околната среда да се информира РИОСВ. 

6.2. Предпазни мерки за опазване на  

околната среда:    Правилно складиране на смесите и съставките. (Вижте раздел 7)  

                                                             
3 Позоваване: MSDS March 16, 2012; Product Name: SatPax ® 5% IPA / 95% DI H 2O, Manufacturer Name: Berkshire Corporation   

4 Получени са отрицателни резултата при изпитване устойчивост на горене на Isopropyl alcohol с концентрация 30% (позоваване: An exploration into the concept of Firelocity! By: 

Tony Wong, Jason Broome, and Mitch Thaler Physics 2: period 3A, 1/18/2007).   
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6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване  

6.3.1. Препоръки относно начините за ограничаване на  

разлива:   Изграждане на преградни насипи от пръст, пясък и други инертни материали. 

Покриване на отточните канализации.  

6.3.2. Начини и техники за почистване на разлива:  

 а) Техники за неутрализиране:    Предварително неутрализиране не е необходимо. Вижте раздел 9.  

 б) Техники за обезвреждане:    Изсмукване посредством помпа на основното количество от сместа.  

 в) Адсорбиращи/абсорбиращи материали:   Събиране на остатъка от сместа с подходящ абсорбент: вермикулит,  

   кизелгур, дървени стърготини и други.  

 г) Техники за почистване:    Последващо измиване на замърсената площ с вода.  

 д) Специфично оборудване:    Не се изисква.  

 

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение 

7.1. Безопасни начини на работа - предпазните мерки, които са целесъобразни по отношение на идентифицираната употреба, 

посочена в точка 1.2  

 а) Предпазни мерки, като ЛПС:    Използване на лични предпазни средства като предпазни ръкавици не 

    е необходимо.  

 б) Противопожарни мерки:    Специални предпазни мерки не се изискват.  

 в) Работата с несъвместими вещества, смеси и  

 материали:    Детергентите да не се смесват със силни окислители, например  

   Натриевият хипохлорит.  

 г) Мерки за опазване на околната среда:    Съхранявайте детергентите в затворени опаковки при посочените 

    условия на съхранение. Вижте точка 7.2, подточка б). 

 д) Хигиена на труда:    Не пушете по време на работа с детергента. Измийте ръцете след употреба.  

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости  

Съвети относно съхраняване на смесите в съответствие с физичните и химичните свойства, описани в раздел 9.  

 а) Складова категория:   СК 12, Негорими течности (вижте точка 5.2.) съгласно действащото национално5 

законодателство;  

 б) Условия за съхраняване:   - Температура: от 0°С до 40°С;  

   - Не нагрявайте детергентите, съхранявайте без достъп на пряка  

      слънчева светлина. 

 в) Инженерни мерки за ограничаване на експозицията: Функциониране на вентилация не се изисква.  

 г) Несъвместимости  Съгласно определената складова категория смесите допускат съвместно,  

   складиране с вещества и смеси, принадлежащи към всички дефинирани 

   складови категории.  

7.3. Специфична крайна употреба:    Не се предвижда употреба различна от идентифицираната употреба,  

   описана в точка 1.2. 

 

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства 

8.1. Параметри на контрол  

Приложими национални гранични стойности на професионална експозиция, правно основание - Таблица 2 

Таблица 2 

Национални гранични стойности на професионална експозиция 

Наименование на реагента Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда  Правно основание 

Isopropyl alcohol 980 mg/m3  (TWA, 8h)  1225 mg/m3 (SLEL, 15min) 
Наредбата6 за изменение 

на Наредба № 13  
 

8.2. Контрол на експозицията 

Подходящите мерки за контрол се отнасят до посочената в точка 1.2 идентифицирана употреба на смесите 

                                                             
5 Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, приета от ПМС №152 от 30.05.2011 г. (Обн. ДВ. бр. 43 от 7 юни 2011 г.) и Ръководство за складиране  

на химични вещества и препарати, София  2006 г.   
6 Обн. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2012 г. 
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 а) Инженерен контрол:   Не се изисква функциониране на локална или обща вентилация. 

 б) Индивидуални мерки за защита като лични  

 предпазни средства (ЛПС):    Таблица 3 

 в) Контрол на експозицията на околната среда:  Ограничете замърсяването на околната среда от отпадъците генерирани 

     при аварии.       

Таблица 3 

Пътища на 

експозиция 

Лични предпазни средства при експозиция  

Идентифицираната употреба Аварийни ситуации 

Очи/ Лице Не се изискват. Защитни очила със странични предпазители, EN 166-2001  

Ръце Не се изискват. Защитни ръкавици, EN 374-2004 Материал: Butyl Rubber или PVC; 

Индекс на защита: клас 5; Време на пробив > 240 min. 

Дихателни пътища Не се изискват. Не се изискват. 

Тяло Не се изискват. Ботуши, DIN-EN 346; Материал: Rubber  

 

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства 

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства на сместа – таблица 4 

Таблица 4

Физични и химични свойства  Стойности  Физични и химични свойства  Стойности  

1.) Външен вид  Течност  11.) Скорост на изпаряване  Не е налична информация 

2.) Мирис  Характерен за парфюма  12.) Налягане на парите  Не е налична информация 

3.) Цвят  Определен от оцветителя  13.) Плътност на парите  Не е налична информация 

4.) рН (1g/l при 20°С)  6,0  –  7,0 14.) Относителна плътност  Не е налична информация 

5.) Точка на топене/ точка на замръзване  Не е налична информация 15.) Плътност (g/cm³ , 20°С)  Не е налична информация 

6.) Точка на кипене/ интервал на кипене  Не е налична информация 16.) Разтворимост във вода  Неограничена  

7.) Точка на възпламеняване  Неприложимо  17.) Коефициент: n-октанол /вода  Не е налична информация 

8.) Запалимост (твърдо в-во, газ)  Неприложимо 18.) Вискозитет  Не е налична информация  

9.) Температура на самозапалване  Неприложимо 19.) Експлозивни свойства  Неприложимо  

10.)Температура на разпадане  Не е налична информация 20.) Оксидиращи свойства  Неприложимо  

9.2. Друга информация  Не е на разположение 

 

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност 

10.1. Реактивност:    Промени в състоянието на смесите в резултат на въздействие на физични 

фактори и/или при химични взаимодействия, водещи до опасни странични 

ефекти при указаните условия на съхранение и употреба не са наблюдавани.  

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

и съхранение. Стабилизатори с цел запазване на химичната устойчивост на 

смесите не се съдържат.  

10.3. Възможност за опасни реакции:   Детергентите „CBA clean & fresh за стъклени повърхности“ не притежават 

   свойства да провокират реакции с негативен ефект при идентифицираната  

   употреба.  

10.4. Условия, които трябва да се избягват:   Температура по-висока от 40°С  и пряка слънчева светлина. 

10.5. Несъвместими материали   Несъвместими материали не са идентифицирани.  

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

 

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация 

11.1. Информация за токсикологичните ефекти  

Смесите не са изпитвани с цел установяване и доказване на конкретни ефекти върху здравето. Представена е информация за веществото 

Isopropanol, (таблица 1, раздел 3),  която е от значение за класификацията на сместа.  

11.1.1. Остра токсичност  
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Класът на опасност - Остра токсичност на веществата/ смесите 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 на най-ниските налични стойности за L(Е)С50, които са под 

нивата на съответните гранични стойности7, вижте таблица 5.  

Таблица 5 

Вещества,  

CAS № 

LD50 [mg/l], Експозиция LC50 [mg/l], Експозиция (пари) 

Орална 
Метод на 

изпитване 
Дермална 

Метод на 

изпитване 
Инхалационна 

Метод на  

изпитване 

67-63-0 
Плъх (А) 

5840 mg/kg bw 
OECD 401 

Плъх (А) 

13900 mg/kg bw 
OECD 402 

Плъх (В) 

4 часa: 72,6 mg/L 
OECD 403 

 

Смесите „CBA clean & fresh за стъклени повърхности“ не отговарят на критериите за класифициране в клас на опасност Остра  

токсичност.  Съгласно данните от изпитване за потенциал на остра токсичност на IPA всички стойности на LD50 и ЕС50  са по-високи от 

максималните стойности, които са от значение за класификацията на сместа. 

11.1.2. Корозивност/ дразнене на кожата 

Веществото Propan-2-ol не е класифицирано в категория 2, Дразнене на кожата съгласно хармонизираната класификация.  

11.1.3. Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите 

Веществото Propan-2-ol е класифицирано в категория 2 Дразнене на очите. Максималната концентрация на веществото съгласно 

формулата за адитивност, Регламент CLP е недостатъчна да доведе до класифициране на смесите „CBA clean & fresh за стъклени 

повърхности“ в категория 2 Дразнене на очите. 

11.1.4. Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата 

Налични са положителни данни за кожна алергична проба при хора вследствие експозиция на Isopropyl alcohol (таблица 6), която 

кожна свръхчувствителност не е доказана при изпитване на животни. Не са налични данни, доказващи висока чувствителност на 

дихателните пътища при вдишване на IPA. Ефектите на въздействие при вдишване на IPA се свеждат до назално и респираторно 

дразнене. 

11.1.5. Мутагенност на зародишните клетки, Канцерогенност и Репродуктивна токсичност 

IPA 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. Резултатите от налични надеждни изпитвания са представени в таблица 6. 

Таблица 6 

Токсикологични  

ефекти върху здравето 

CAS № Метод на изпитване /  

Условия на изпитване 

Резултат    Позоваване 

Сенсибилизация 
67-63-0 Patch tests , 1450 пациенти 

- 26 пациенти - екзематозни лезии при употреба на препарати 

за дезинфекция с IPA  

- 14 пациенти – язви на краката, професионална експозиция;  

-   4 пациенти – екземи на ръцете, професионална експозиция.  

IPA може да се разглежда като потенциален алерген при 

пациенти с наранявания. 

E 

67-63-0 OECD 406, Морско свинче Отрицателен F 

Мутагенност 67-63-0 AMES test (in vitro) OECD 471 Отрицателен F 

Канцерогенност 67-63-0 

Експозиция 3 пъти седмично,  

52 седмици, мишка 

Не се доказва причинна връзка между химичния агент и 

засилената поява на доброкачествени и злокачествени туморни 

образувания по кожата. 

H 

Репродуктивна 

токсичност 
67-63-0 

US EPA TSCA Test 

Биологичен вид: плъх 

Експозиция: Ентерално 

хранене на родителите 

70 дни преди чифтосфане, а 

за F1 и F2 по време на 

кърмене. 

NOEL родители: < 500 mg/kg/d 

(BMDL10= 410 mg/kg/d) 

NOEL F1: < 500 mg/kg/d 

Ефекти при родителите: увеличаване на телесното тегло и 

лактацията. 

Ефекти в поколенията - F2:  Центрилобуларна хипертрофия при 

някои мъжки индивиди. 

H 

 

11.1.6. СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция 

Сместа съдържа Isopropyl alcohol, класифициран в категория 3, СТОО. Тази категория включва само наркотичните ефекти и дразненето 

на дихателните пътища. Съществуват данни за хора, които отчитат дразненето на дихателните пътища и наркотичните ефекти при 

експозиция на Isopropanol. Например при вдишване изпаренията на IPA, Cw/w > 70% се инхибира сензорното възприятие в носната 

                                                             
7 LD50 (oral) ≤ 2 000 mg/kg b.w.; LD50 (dermal) ≤ 2 000 mg/kg b.w.; LC50 9(inhalation of vapors) ≤ 20,0 mg/L 
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кухина (локална анестезия)8 . Индивидуалната концентрация на IPA в смесите, не е достатъчна, за да провокира ефект на дразнене на 

дихателните пътища. 

11.1.7. CTOO (cпецифична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция  

Няма информация на разположение, която доказва тенденция за постоянни и кумулативни токсични ефекти върху целеви органи 

или биологичната система на човека при повтаряща се експозиция на IPA.  

11.1.8. Опасност при вдишване  

Експозицията на детергентите при указаните условия на идентифицираната употреба не води до образуване на аерозоли и мъгла. 

 

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация 

12.1. Токсичност  

Смесите „CBA clean & fresh за стъклени повърхности“ не са изпитвани за установяване на потенциал за остра опасност или дългосрочна 

опасност за водна среда. Смесите не съдържат вещества, които са класифицирани в категориите остра опасност за водна среда или 

хронична (дългосрочна) опасност за водна среда в съответствие с Регламент CLP или Директива DPD. Данните от изпитвания за 

потенциал за токсичност на IPA за трите трофични нива водни организми (таблица 7) показват, че веществото не е от значение9 за 

класифициране на смесите в Остра опасност за водна среда.        

Таблица 7  

Веществo, 

CAS № 

Данни за токсичност във водна среда 
  Позоваване 

Вид, експозиция [h]; LC50 [mg/l] Вид, експозиция [h]; ЕС50 [mg/l] Вид, експозиция [h]; ЕС50 [mg/l] 

67-63-0  
Crangon crangon /96h 

LC50 = 903 mg/l 

Daphnia magna/48h 

EC50 = 1329 mg/l 

Desmodesmus subspicatus/72h 

IC50 > 1000 mg/l 
C 

 

12.2. Устойчивост и разградимост 

12.2.2. Биоразградимост:  IPA отговаря на критериите10 за бърза биоразградимост в съответстви 

   с Регламент CLP (вижте таблица 8). 

12.3. Биоакумулираща способност 

Органични вещества, за които е определен log Kow ≥ 4 (коефициент на разпределение между октанол и вода) притежават потенциал за 

биоконцентрация. Експериментално определеният фактор на биоконцентрация (BCF) осигурява по-добра преценка, BCF ≥ 500 при риби 

е показател за потенциал за биоконцентриране. Isopropanol с CAS № 67-63-0 не притежава реален потенциал за биоконцентриране при 

риби, таблица 8: 

Таблица 8 

Вещество,  

CAS № 

Биоразградимост/  

Метод на изпитване 

Коефициент на разпределение  

Октанол/ Вода (log Kow) 

Фактор на Биоконцентрация 

(BCF) 

Коефициент на разделяне  

почва/вода (Koc) 

67-63-0 95%; 21d/ OECD 301E (J) Log Kow = 0.05 при 25С (I) BCF = 43.70 (G) Koc = 1.1 ml/g (D) 

 

12.4. Преносимост в почвата 

Експериментално определенaтa стойност на коефициентa за адсорбция на IPA в почвата (Koc стойност) е посочена в таблица 8. 

Ниските Кос стойности11  на веществата са показател за по-слабата адсорбция на химичното вещество в почвата, което води 

повишаване на неговата мобилност и вероятност веществото да проникне в подпочвените води.  

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB 

Оценка на съответствие на свойствата на IPA с критериите за идентифициране на PBT или vPvB вещесва съгласно Регламент (EC)  

№ 253/2011 от 15 март 2011 г.:  

 а) Критерии за устойчивост (P)   Период на полуразграждане по-голям от 40 дни: Не отговаря (Вижте 12.2);  

 б) Критерии за биоакумулиране (B)  Фактор на биоконцентрация при водните видове по-висок от 2000:  

   Не отговаря (Вижте 12.3);  

 в) Критериите за токсичност (Т)   Удовлетворяване на изискванията по Регламент CLP за класифициране в  

клас СТОО повтаряща се експозиция: IPA не e класифициран.  

  ..........        

                                                             
8 Позоваване: "NAFION" SOLUTIONS LISTED IN NAF009   
9 Остра токсичност категория 1: L(E)C50 ≤ 1 mg/l;  
10 Критерии за бърза разградимост: ако в течение на 28-дневно проучване на лесното биоразграждане се достигнат следните нива на разграждане: 

- 70% изпитвания, основани на разтворен органичен въглерод (OECD 301A и OECD 301E) 

- 60% изпитвания, основани на изчерпване на кислорода или генериране на въглероден диоксид (OECD 301B; OECD 301C; OECD 301D и OECD 301F) 
11 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; Не мобилни вещества Кос > 4000 ml/g; 
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РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците 

13.1. Управление на отпадъците  

Екологосъобразното управление на отпадъците12 като съвкупност от права и задължения, решения, действия и дейности, свързани с 

образуването и третирането им, както и формите на контрол върху тези дейности изисква класифициране на отпадъците.  

13.1.1. Класификация на отпадъците от смесите „CBA clean & fresh за стъклени повърхности“ съгласно действащото Национално 

законодателство – Наредба13 2 от 23.07.2014 г. за класифициране като опасен отпадък. 

- Отпадъците от детергентите „CBA clean & fresh за стъклени повърхности“ не се идентифицират като опасни14 отпадъци, не отговарят 

на критериите, изброени в Приложение № 2 към чл. 6, ал. 2, на Наредба 2. 

13.1.2. Идентификация на отпадъците от смесите и отпадъците от опаковки чрез шест цифрен код съгласно списъка на отпадъците,  

Приложение № 1 

 а) Отпадъци от смесите:  20 01 30 (перилни и почистващи смеси); 

 б) Отпадъци от опаковките:  15 01 02 (пластмасови опаковки) 

13.2. Методи за третиране15 на отпадъците.  

Общия подход съгласно европейското законодателство за управление на отпадъците е подчинен на йерархия на отпадъците съгласно 

член 4 на Директива 2008/98/ЕО за отпадъците. Йерархията задава пет възможни начина за справяне с отпадъците и дава предимство 

на тези мерки в следната последователност:  

а) Предотвратяване16:  Спазвайки йерархията се изисква приоритетно предприемане на мерки за  

 предотвратяване образуването на отпадъци при източника.  

б) Оползотворяване, разделено на три под-категории  

 - Подготовка за повторна употреба,  

 - Рециклиране:    Препоръчва се разделното събиране на отпадъците от продуктите от 

отпадъците от опаковките и от общият поток на отпадъци.  

 - Друго оползотворяване.  

в) Обезвреждане:  Не допускайте освобождаване на отпадъците от смесите, генерирани при 

   аварии чрез изхвърляне в канализационната система.  

   

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането 

Информация за транспорта / превоза по шосе, железници, море, вътрешни водни пътища и въздух на детергентите „CBA clean & fresh 

за стъклени повърхности“ - таблица 9 

Таблица 9 

Информация относно транспортирането. 

   ADR/RID                   ADN/ADNR                      IMDG    IATA 

14.1 Номер по списъка на ООН Нерегулиран    Нерегулиран   Нерегулиран.    Нерегулиран.    

14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН - - - - 

14.3 Класове на опасност при транспортиране - - - - 

14.4 Опаковъчна група - - - - 

14.5 Опасности за околната среда не не не не 

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите не не не не 

14.7 Транспортиране в насипно състояние MARPOL 73/78, Приложение II и Кодекс IBC 

Няма на разположение. 

  

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба 

15.1. Информация за специфичните за смесите „CBA clean & fresh за стъклени повърхности“ и за съдържащите се вещества нормативни 

уредби на EC относно безопасността, здравето и околната среда, която още не е посочена в информационния лист за безопасност. 

                                                             
12 Съгласно Директива 2008/98/ЕО за отпадъците на Европейският парламент и на Съвета от 19.11.2008 г., обн. ОВ L312/3 като отпадък се дефинира „всяко вещество или 

предмет от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи или е длъжен да се освободи.   
13 Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г. 
14 Опасни отпадъци са отпадъци, чийто състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, които ги 

определят като опасни отпадъци, и/или съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни отпадъци и / или са определени като такива според Базелската конвенция за 

контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане.   
15 Оползотворяване от една страна и противоположния термин обезвреждане (определен отрицателно като дейност, която не е по оползотворяване) заедно съставляват третиране 

на отпадъците.  
16 Предотвратяването не е мярка за управление на отпадъците, защото то се отнася до вещества или предмети преди те да се превърнат в отпадъци 
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 Директива 2012/18/ЕС17 (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 

 - Isopropyl alcohol, CAS 67-63-0:    Приложение I, част 1 Р5в ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ  

   Прагово количество 10 (в тонове) при нисък рисков потенциал. 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 552/200918 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  

 - Isopropyl alcohol, CAS 67-63-0:  Веществото не е включено в Приложението към Регламента. 

15.2. Оценка на безопасност на сместа:   Оценка на безопасност на разтвори на IPA не се изисква.  

          

РАЗДЕЛ 16: Друга информация 

16.1. Методи за оценка на информацията, използвана за целите на класификацията. 

Извършено е самостоятелно класифициране на смесите „CBA clean & fresh за стъклени повърхности“, което включва идентифициране  

на естеството и степента на опасностите от веществата и оценка на съответствието с критериите за класифициране в съответствие с 

изискванията на Регламент (ЕО) 1272/2008. Методи за оценка на информацията за целите на класификацията на сместа съгласно  

член 9, точка 1, точка 2, точка 4  и точка 5 от Регламент CLP. Представените надеждни данни от изпитвания са аргумент за точното 

идентифициране на опасностите и коректната класификация на смесите.   

Настоящият Информационен Лист за Безопасност е съставен в съответствие с изискванията на Регламент19 (ЕС) 2015/830. 

16.2. Списък с използваните акроними и съкращения,които не са пояснени в текста  

Акроними Значение 

RRN REACH Registration Number 

CAS Chemical Abstracts Service 

IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry  

INCI  International Nomenclature of Cosmetic Ingredients 

Сw/w This is the mass of the solute divided by the mass of the solution (mass of solute plus mass of solvent), multiplied by 100. 

TWA Time weighted Average 

STEL Short-term exposure limit 

ОECD Organisation for Economic Co-operation and Development; 

PBT/ vPvB Substances that are persistent, bioaccumulative and toxic or very persistent and very bioaccumulative in accordance 

with the criteria set out in Annex XIII, Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 

18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH); 

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 

PVC Polyvinyl chloride 

NOEL no-observed-effect level 

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. 

ADR/RID The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road was done at Geneva on 30 

September 1957 under the auspices of the United Nations Economic Commission for Europe, and it entered into force 

on 29 January 1968. RID is the part of the Intergovernmental Convention for International Carriage by Rail Gefahrgut-

Verordnung Straße и Eisenbahn  

ADN/ADNR                      European Agreement on the Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN). Verordnung über die 

Beförderung gefährlicher Güter auf dem Rhein (ADNR). 

IMDG The International Maritime Dangerous Goods 

IATA International Air Transport Association 

MARPOL 73/78 Marpol 73/78 is the International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the 

Protocol of 1978 

IBC BC Code provides an international standard for the safe carriage by sea of dangerous and noxious liquid chemicals in 

bulk. 

Seveso The Seveso Directive obliges Member States to ensure that operators have a policy in place to prevent major accidents. 

Operators handling dangerous substances above certain thresholds must regularly inform the public likely to be affected 

by an accident, providing safety reports, a safety management system and an internal emergency plan. 

16.3. Значение на кодовете на предупрежденията за опасност, цитирани в Раздел 3, Таблица 1 

                                                             
17 Официален вестник на Европейския съюз L 197, 24 юли 2012 г. 
18 Официален вестник на Европейския съюз L 164/7, 26.6.2009 г. 
19 Официален вестник на Европейския съюз L 132/10, 29.5.2015 г. 
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Н225:  Силно запалими течност и пари.  

Н319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. 

Н336: Може да предизвика сънливост или световъртеж.  

16.4. Oсновни позовавания и източници на данни в литературата 

А: SDS Revision date: 28.08.2013, Version: 13; Product: trade name: 634A58 – Isopropylalcohol, Company name: Otto Bock Health Care; 

B: MSDS 18-Jan-2011, Version: 01; Identification of the preparation: Isopropyl alcohol MCH-0116-51, Company identification: Hewlett-Packard 

Company; 

C: IUCLID, Existing Chemical Substance ID: 67–63–0, Dataset created by: EUROPEAN COMMISSION – European Chemicals Bureau; 

D: MSDS Duet Plus; Revision 3, Revision Date 08/10/2013; Supplier: Autosmart Australia; 

E: Allergic contact dermatitis caused by isopropyl alcohol: a missed allergen? García-Gavín J, Lissens R, Timmermans A, Goossens A. Source Department 

of Dermatology, University Hospital Complex of Vigo, 36209 Pontevedra, Spain; 

F: SAFETY DATA SHEET 634A58 – Isopropylalcohol; Version: 13, Date of print: 29.04.2014; 

G: Risk assessment of chemicals: An Introduction second edition, edited by C.J. van Leeuwen and T.G. Vermeire; 

H: HERA Human & Environmental Risk Assessment on Ingredients of Household Cleaning Products, Isopropanol CAS No 67-63-0,  

Edition 1.0 May 2005; 

I: OECD SIDS 2-PROPANOL, CAS N°: 67-63-0; 

J: Информационен лист за безопасност, наименование на веществото/сместа: Изопропилов алкохол Производител/доставчик: Алфахим ЕООД  

16.5. Забележка 

Информацията в настоящият лист за безопасност е коректна в рамките на знанията и информацията на производителя в деня на публикация. 

Предоставената информация е предназначена да служи само за указание за правилна и безопасна употреба, манипулация, съхранение и 

транспорт и не трябва да се счита за гаранция или качествена характеристика на продуктите. Информацията се отнася  

само за дадените продукти и не е валидна в случай на употреба в комбинация с други материали с друго предназначение.  
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