
1 

 

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

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

Търговско наименование:  „CBA clean & fresh oбезмаслител“ 

1.2. Идентифицирани употреби и употреби, които не се препоръчват 

1.2.1. Употреба:      за почистване на мазнини.  

Предназначение:  Почистване на кухненско оборудване - фурни, котлони, грилове, кухненски 

аспиратори и други замърсени повърхности. 

1.2.2. Употреби, които не се препоръчват:   Не е подходящ за почистване на алуминиеви, цинкови, калаени и  

      поликарбонатни повърхности.  

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:     0359 32 64 18 64 

1.4. Телефонен номер при спешни случаи:  0359 02 91 54 411 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 сместа 

2.1.1. Продуктът „CBA clean & fresh oбезмаслител“ съгласно определенията член 2, точка 8 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 се 

определя като смес. 

2.1.2. Класификация на сместа след прилагане на критериите за класифициране съгласно регламент Регламент (ЕО) № 1272/2008 

(Регламент CLP)   

Клас/категория на опасност  Предупреждения за опасност 

Необратими ефекти върху очите, Категория 1  Н318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. 

Дразнене на кожата, Категория 2   Н315 Предизвиква дразнене на кожата. 

2.2. Елементи на етикета 

2.2.1 Задължителни елементи съгласно изискванията на Регламент CLP  

 a) Идентичност на всички вещества, които  

допринасят за класифициране на сместа:  SODIUM LAURETH SULFATE и LAURAMINE OXIDE    

  

 б) Пиктограма за опасност:       
 

 в) Сигнална дума:    Опасно  

 г) Предупреждения за опасност:   Н318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. 

       Н315 Предизвиква дразнене на кожата. 

 г) Препоръки за безопасност:   Р262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.  

       Р280 Използвайте предпазни ръкавици. 

       Р302 + Р352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. 

       P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно 
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с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако 

има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. 

Р337 + Р313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински 

съвет/помощ. 

Р405 Да се съхранява под ключ. 

2.2.2. Допълнително етикетиране на детергента съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 648/2004.  

 а) Информация за състава на детергента „CBA clean & fresh oбезмаслител“ в съответствие с Приложение IIA, Регламент (ЕО) No 

907/2006 за изменение на Регламент(ЕО) No 648/2004: 

 - Анионни повърхностноактивни вещества: по-малко от 5%; 

 - Амфотерни повърхностноактивни вещества: по-малко от 5% 

 - Ароматни вещества: Citral; 

 - Консервант: Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone 

 б) Адрес на интернет страницата, където е публикуван състава на детергента: www.seventops.com 

2.3. Други опасности 

2.3.1. Оценка на съответствие с критериите за PBT съгласно Регламент Регламент (ЕС) № 253/2011, вижте Раздел 12; 

2.3.2. Опасности, които не влияят върху класификацията, но които могат да допринесат за общата опасност от сместа:  

Не са идентифицирани.  

 

3.1. Химична идентичност на съставките на сместа ,,CBA clean & fresh oбезмаслител“ от значение за класификацията – Tаблица 1 

3.1.1. Вещества, които са класифицирани в съответен клас на опасност съгласно Регламент CLP и присъстват в концентрации по-високи 

от граничните стойности, посочени в член 11 на Регламентa.  

Таблица 1 

1) Химично наименование на веществата 

2) IUPAC name 

3) INCI name 

1)  CAS №;  

2)  Index № и /или  

3)  RRN №  

Интервали  

на тегловни  

проценти 

Класификация по Регламент CLP 

Клас/категория 

опасност 

Предупреждения за 

опасност – код* 

1)  Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates,  sodium salts   

Sodium lauryl ether sulfate (SLES) 

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

3)  SODIUM LAURETH SULFATE 

1) 68891-38-3 

2) – 

3) 01-2119488639-16-XXXX 

1.0 % - 5.0 %   Eye Dam. 1 

Skin Irrit. 2 

Aquatic Chronic 3 

H318 

H315 

H412 

1) N-methylpyrrolidone (NMP)** 

2) 1-methylpyrrolidone 

3) METHYL PYRROLIDONE 

1) 872-50-4 

2) 606-021-00-7 

3) 01-2119472430-46-XXXX 

1.0 % - 4.0 %   Skin Irrit. 2;  

Eye Irrit. 2;  

H315 

H319 

1) Dodecyldimethylamine oxide 

4)  N,N-Dimethyldodecan-1-amine oxide 

5)  LAURAMINE OXIDE 

1) 1643-20-5 

2)  – 

3)  05-2115059778-29-XXXX 

1.0 % - 4.0 %   Eye Dam. 1 

Skin Irrit. 2 

Aquatic Tox. 4 

Aquatic Acute 1 

H318 

H315  

H302  

H400 

 

* Забележка: Текстът към кодовете на предупрежденията за опасност се съдържа в Раздел 16, точка 2  

**Забележка: Специфични пределни концентрации:  C ≥ 5 %, Repr. 1B, Н360D; C ≥ 10 %, STOT SE 3, H335 

 

3.1.2. Вещества, за които има граници на експозиция на работното място в рамките на Общносттa 

- Monoethanolamine, CAS №141-43-5 Вижте Раздел 8 

4.1. Инструкции за първоначалните грижи в зависимост от съответните пътища на експозиция, предназначени за оказващо помощ лице, 

непреминало специално обучение – таблица 2 

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти от експозицията на сместа „CBA clean & fresh 

oбезмаслител“ – таблица 2, стр. 3. 

4.3. Необходими медицински грижи включително тяхната степен на спешност – таблица 2, стр. 3. 

http://www.seventops.com/
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Таблица 2 

Пътища на 

експозиция 

4.1 4.2 4.3 

Контакт с  

очите 

Промивайте обилно с течаща студена 

вода. Не прилагайте локална 

неутрализация. Не поставяйте 

превръзка на окото. 

Клинична проява: леко потъмняване на 

интактния роговичен епител, като са 

възможни разпръснати повърхностни  

ерозии. 

При дразнене на очите консултацията  

с офтамолог е задължителна.  

Запознаване с информационният фиш  

на съставките. 

Контакт с  

кожата 

Обилно промивайте с вода.  Дразнене  на кожата, сместа се абсорбира 

през кожата. Зачервяване и разширяване  

на артериолите и капилярите в дермата,  

оток на дермата. 

При симптоми консултирайте се с лекар. 

Запознаване с информационният фиш на 

съставките. 

Вдишване Изнесете пострадалия на чист  

въздух. 

Силно дразнене на очите и главоболие. 

Дразнене на дихателните, вижте 11.1.8. 

При симптоми потърсете медицинска  

помощ. 

Поглъщане Обилно изплакване на устата с вода. 

Не предизвиквайте повръщане. Дайте 

яйчено мляко (смес от яйчен белтък и 

вода). 

Остра дисфагия, съпроводена от обилна 

саливация, ларингоспазъм и диспнея,  

болки в гърлото и зад гръдната кост.  

Задължителна незабавна консултация  

с лекар. Запознаване с информационния  

фиш на съставките. 

 

5.1. Пожарогасителни средства 

5.1.1. Подходящи пожарогасителни средства:   Пожарогасители с въглероден оксид, алкохол устойчива пяна и сух прах. 

5.1.2. Неподходящи пожарогасителни средства:   Пожарогасители с вода и пяна или водна мъгла, използват се предимно за 

пожари от клас А, не са ефективни при пожари в присъствието на 

разтворители – тип В. Не използвайте пожарогасители с halon1. 

5.2. Особени опасности, които произтичат от сместа 

5.2.1. Продукти на изгаряне с потенциално 

опасни свойства:     въглероден оксид, въглероден диоксид и азотни оксиди. 

5.2.2. Особени опасности, които произтичат от  

сместа или съставките:    - Наситените пари на Methyl Pyrolidone са запалими, по-тежки от въздуха,  

      бързо се разпространят на значително разстояние от източника на 

запалване; 

- Lauramine Oxide е несъвместим с халогенирани органични вещества (някои 

видове halon). 

5.3. Съвети за пожарникарите   Носете пълен комплект защитно облекло и автономен дихателен апарат  

      тип 2, който отговаря на изискванията на  EN 137: 2006, 

      филтър: тип А, или комбиниран филтър (АК), клас 2 или клас 3 

 

Ответни мерки при разливи, течове или изпускане на сместа, 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 мерки 

6.1.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи 

 А) Ответни мерки при малък разлив:  Да се носят ЛПС за защита на кожата и очите, вижте Раздел 8; 

 Б) Ответни мерки при голям разлив:  Да се носи пълен комплект ЛПС, вижте Раздел 8.  

6.1.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи:   Да се използва пълният комплект ЛПС. 

6.1.2. Колективни предпазни средства   Да се осигури обща смукателна вентилация или естествена вентилация в  

       помещенията. 

                                           
1 Halon се идентифицира като замърсител на озоновия слой. 
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6.1.3. Процедури при спешни случаи 

6.1.3.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи 

 А) Процедури при малък разлив:   Отстранете причината за разлива. Почистете съгласно указанията в точка  

       6.3; 

 Б) Процедури при голям разлив:   Незабавно уведомете лицата, отговорни за спешни случай. 

6.1.3.2. За лицата, отговорни за спешни случаи 

 А) Процедури при малък разлив:   Проверете изправността на ЛПС. Организирайте и контролирайте дейностите  

       по ограничаване и почистване на разлива; 

 Б) Процедури при голям разлив: 1-Б) При необходимост организирайте евакуиране на персонала, следвайки  

  организационния план за евакуация при пожари и аварии и разработените  

  план-схеми за евакуация; 

       2-Б) Организирайте взаимодействието с други структури, имащи отношение  

       към защита на населението; 

       3-Б) При допускане на изтичане на смес в канализацията или замърсяване на  

       околната среда информирайте РПС и РИОСВ. 

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда 

6.2.1. Правилно съхранение:    Продуктът да се да се съхранява в оригинални плътно затворени опаковки на  

       сухо и проветриво място при температура под 40С  без достъп на пряка  

       слънчева светлина и топлина. 

6.2.2. При случай на аварийни разливи на сместа Покрийте отворите на отточните канализации.  

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване 

6.3.1. Малък разлив:    а) Да се отстрани причината (източника) за изпускане; 

       б) Да се осигури локална или обща вентилация в помещенията;  

       в) Да се ограничи разпространяването на разливът чрез преградни насипи от  

       инертни материали – пръст, пясък и други. 

г) Отпадъка от сместа да се събере с подходящ инертен абсорбент - 

бентонит, вермикулит и др. Не се препоръчва използването на абсорбенти, 

съдържащи целулоза. 

       д) Обилно измиване с вода; 

6.3.2. Голям разлив:  - За ограничаване на разлива, прилагайте методите, описани в точка 6.3.1 – 

в) като предварително покриете отворите на отточната канализация; 

  - За почистване на разлива: 

   1) Не се препоръчва предварително неутрализиране на сместа с азотна и 

концентрирана сярна киселина, вижте Раздел 10.  

  2) За събиране на сместа се препоръчва да се използва помпа с ръчно 

управление от полимерен материал – HDPE. 

Съвети относно безопасни начини на работа, които са целесъобразни по отношение на идентифицираната  

употреба, посочена в точка 1.2, и по отношение на качества на сместа – таблица 3, стр. 5. 
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Таблица 3 

Предпазни 

мерки 

Противопожарни мерки Предотвратяване 

образуването на 

аерозоли 

Несъвместими вещества и смеси Обща хигиена 

на труда 

за
 

б
е

зо
п

ас
н

а 
р

аб
о

та
 

Сместа съгласно критериите2 на  

НАРЕДБА3 № 2 от 5.05.1987 г. и 

Ръководство4 за складиране на химични 

вещества и препарати се определя като 

негорима течност. Сместа не подържа 

горенето. 

- Не нагрявайте детергента; 

- Не нагрявайте при 

третиране замърсените 

повърхности; 

- Не разреждайте детергента 

с гореща вода; 

- Не смесвайте с 

несъвместими детергенти. 

- Детергенти са отстраняване на 

варовик и почистване на санитарни 

помещения; 

- Белина, тризон и други съдържащи 

активен хлор;  

- Детергенти за избелване, 

съдържащи водороден пероксид, 

халогенирани, органични пероксиди  

Не пушете, не 

приемайте храни 

и напитки по 

време на работа. 

за
 

б
е

зо
п

ас
н

о
 с

ъ
хр

ан
е

н
и

е Съхранявайте опаковките затворени на 

хладно и проветриво място без  

достъп на пряка слънчева светлина. 

Препоръчителна температура на 

съхранение от 0С до 30С. 

Складова категория: Негорими 

корозивно действащи вещества (СК 8В)    

- Не излагайте опаковките на 

пряка слънчева светлина; 

- Пазете от източници на 

топлина. 

Не се допуска съвместно 

складиране с вещества и смеси от 

складови категории: 

-1: Експлозивни вещества; 

- 5.1А: Оксидиращи вещества; 

- 5.2: Органични пероксиди; 

 

Спазвайте 

инструкциите за 

безопасно 

съхранение на 

етикета на 

потребителската 

опаковка. 

 

8.1. Параметри на контрол 

Приложими национални гранични стойности на професионална експозиция съгласно Наредбата5 за изменение и допълнение на 

Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химичните агенти при работа, вижте таблица 4. 

Таблица 4 

Наименование на  

реагента, CAS № 

Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда 

Период 8h  (TWA) Краткосрочно: 15 min (STEL) 

 Monoethanolamine, CAS № 141-43-5     2,5 mg/m³ 7,6 mg/m³ 

N-Methyl-2-pyrrolidone, CAS № 872-50-4   40,0 mg/m³ - 

 

8.2. Контрол на експозицията 

8.2.1. Подходящ инженерен контрол:   При работните операции с експозиция на веществата   

       N-Methyl-2-pyrrolidone и Monoethanolamine осигурете ефективна 

       смукателна вентилация. 

8.2.2. Индивидуални мерки за защита като лични предпазни средства – таблица 5 

Таблица 5 

Експозиция на 

сместа 

 

Защита на 

Очи/лице: 

Предпазни очила, EN166 

Ръце: 

Предпазни ръкавици, EN 374 

Крака/тяло: 

Ботуши DIN-EN 346 

Дихателни пътища:  

Аварии Защитни очила  

 

Експозиция/ Материал: 

Пълен контакт: Бутилкаучук; 

Дебелина/плътност: 0,70 mm;  

Време на пробив > 480 min 

Разпръскване: Нитрилен каучук; 

Дебелина/плътност: 0,40 mm;   

Време на пробив > 120 min 

Гумени ботуши и 

гумена престилка 

Маски ½ и ¼, отговарящи на EN 

140 с комбиниран филтър или A, 

K – филтри с клас на защита 

А2/В2. 

Употреба Не е необходимо. 

 

Защитни ръкавици, 

материал: Естествен латекс 

Не се изисква. Не се изисква. 

                                           
2 Критерии за горими течности (ГТ) – пламна температура над 61°C .  
3 Наредба №2 от 5.05.1987 г. за противопожарните строително-технически норми (обн., ДВ, бр. 58 от 1987 г., изм. и доп., бр. 33 от 1994 г.) 
4 Министерство на Околната среда и водите – България и Федерално министерство на Околната среда, защита на природата и ядрена безопасност –  

Германия. 
5 Обн. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2012 г. 
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9.1. Информация относно основните физични и химични свойства – таблица 6 

Таблица 6 

Физични и химични свойства Стойности Физични и химични свойства Стойности 

1.) Външен вид Течност 11.) Скорост на изпаряване Няма информация  

2.) Мирис Характерен за парфюма 12.) Налягане на парите Няма информация  

3.) Цвят Опреден от оцветителя 13.) Плътност на парите Няма информация 

4.) рН (1g/l при 20С) 11.0 - 12.0 14.) Относителна плътност Няма информация  

5.) Точка на топене/ точка на замръзване Няма информация  15.) Плътност (g/cm³ , 20С) Няма информация  

6.) Точка на кипене/ интервал на кипене Няма информация  16.) Разтворимост във вода (g/100g, 20С) Неограничена 

7.) Точка на възпламеняване Течност 17.) Коефициент: n-октанол/вода Няма информация  

8.) Запалимост (твърдо вещество, газ) Неприложимо 18.) Вискозитет Няма информация  

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

10.)Температура на разпадане Няма информация  20.) Оксидиращи свойства Неприложимо  
 

9.2. Друга информация    Няма на разположение. 

 

10.1. Реактивност     Потенциални опасности от реакции на сместа 

 а) Екзотермични реакции:   - Реакции на неутрализация със силни минерални киселини; 

       - Силни окислители: Азотна киселина и пероксиди; 

 б) Реакции с отделяне на вещества с   

 потенциално опасни свойства:   - Детергенти съдържащи активен хлор (белина, тризон и др.), възможно  

       отделяне на газ: хлор и азотни оксиди.  

10.2. Химична стабилност :   Термодинамично стабилна система при предвидените условия на съхранение. 

10.3. Възможност за опасни реакции:   Вижте точка 10.1. 

10.4. Условия, които трябва да се избягват:  Температура над 40С,  пряка слънчева светлина. 

10.5. Несъвместими материали:   Материали – метали. 

10.6. Опасни продукти на разпадане:   При нагряване: азотни оксиди, амониеви съединения. 

 

11.1. Информация за токсикологичните ефекти 

 а) Oстра токсичност     

Данните относно потенциала за остра токсичност6, изразен чрез експериментално определените числени стойности LD50 (орална и 

дермална експозиция) и LC50 (инхалационна) на веществата от значение за класификацията на сместа за представени в таблица 7 

Таблица 7 

Вещество, CAS № Орална, LD50  Дермална, LD50  Инхалационна LC50  Позоваване 

1643-20-5 1065 mg/kg bw, плъх > 2000 mg/kg bw, заек - А 

872-50-4 3914 mg/kg bw, плъх    8000 mg/kg bw, заек - B 

168891-38-3 > 2000 mg/kg bw, плъх > 2000 mg/kg bw, заек - C 

ATE (изчислена) 12500 mg/kg bw Не се изчислява. Не се изчислява. - 
  

Критерии за класифициране на сместа „CBA clean & fresh oбезмаслител“ в клас Остра токсичност е изчислената оценка за Остра 

токсичност (АТЕ). Сместа не отговаря на критериите (АТЕ < 2000 mg/kg bw ) за класифициране в подраздел Остра орална токсичност. 

 б) Koрозия/Дразнене на кожата 

Веществата съставки на сместа са класифицирани в категория на опасност 2, Дразнене на кожата.  

 в) Необратими ефекти/Дразнене на очите 

                                           
6 Острата токсичност означава онези вредни ефекти, които възникват след приемане през устата или кожата на еднократна доза вещество или смес, или 
на многократни дози в течение на 24 часа, или при експозиция при вдишване в течение на 4 часа. 
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Сместа е класифицирана в категория 1, Необратими ефекти върху очите въз основа на: 

 - Определеният водороден показател (pH) за сместа се включва  в интервала 11 – 12; 

 - Сместа съдържа вещества, класифицирани в категория 1, Необратими ефекти върху очите с обща Сw/w > 3%. 

 г) Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата. 

Сместа съдържа веществото N-Methyl-2-pyrrolidone, което при Сw/w ≥ 10% се класифицира като респираторен сенсибилизатор. 

Концентрацията на веществото в сместа е под съответната специфична пределна концентрация, при която веществото при вдишване 

води до висока чувствителност на дихателните пътища. 

 д) Мутагенност на зародишните клетки и канцерогенност 

Наличните данни от изпитване на съставките не доказват: 

 - Наследствени мутации в зародишните клетки на човека; мутагенност за соматични клетки и генотоксичност на соматичните 

клетки при бозайници; 

 - Причинна връзка между експозицията на хора и развитието на ракови тумори; причинна връзка между химичният агент и 

засилената поява на злокачествени туморни образувания или на съответна комбинация на доброкачествени и злокачествени туморни 

образувания в два или повече вида животни; 

 е) Репродуктивна токсичност 

Веществото N-Methyl-2-pyrrolidone при Сw/w ≥ 5% е с доказан потенциал за токсични ефекти върху развитието на потомството. 

Концентрацията на веществото в сместа е по-ниска от специфичната пределна концентрация, изискваща класифициране на сместа в 

съответния клас на опасност. 

 е) СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция и повтаряща се експозиция 

Наличните данни за съставките на сместа не доказват последователни и определими токсични ефекти върху хората или върху 

експериментални животни, както и токсикологично значими изменения, които въздействат на функцията или морфологията на дадена 

тъкан/орган или водят до сериозни изменения в биохимичния състав или хематологията на организма.  

 ж) Опасност при вдишване 

Наличните данни за съставките не съдържат информация за тежки остри ефекти като химическа пневмония или увреждане в различна 

степен на белодробната тъкан при вдишване на веществата. 

 

12.1. Токсичност 

12.1.1. Остра опасност за водна среда 

Сместа съдържа веществото LAURAMINE OXIDE, класифицирано в клас Остра опасност за водна среда, но неговата концентрация 

съгласно метода за сумиране7 на класифицираните съставки (Регламент CLP) не е достатъчна да доведе до класифициране на сместа в 

съответния клас на опасност. 

Определените стойности  на L(E)C50 и NOEC за съответните вещества са представени в таблица 8 

Таблица 8 

CAS № риби, LC50  ракообразни, EC50/ NOEC Водорасли, EC50/ NOEC Позоваване 

1643-20-5 - EC50 = 2.2 mg/l ,48 h; NOEC = 0.36 mg/l ,21 d EC50 = 0.11 mg/l ,72 h;   NOEC = 0.0049 mg/l ,72 h D 

872-50-4 LC50 = 1107 mg/l, 96h                                        NOEC = 12.5 mg/l ,21 d EC50 = 600.5 mg/l ,72 h; NOEC = 125 mg/l ,72 h E 

168891-38-3 LC50 = 7.1 mg/l, 96h EC50 = 7.2 mg/l ,48 h; NOEC = 0.27 mg/l ,21 d EC50 = 7.5 mg/l ,72 h F 
 

Стойността на мултипликационния коефициент, съответстваща на най-ниската концентрация (EC50 = 0.11 mg/l) е 1. 

12.1.2. Хронична (дългосрочна) опасност за водната среда 

Сместа не отговаря на критериите8 съгласно Регламент CLP за класифициране в съответните категориите на Хронична (дългосрочна) 

опасност за водна среда. Веществата LAURAMINE OXIDE и SODIUM LAURETH SULFATE , за които са определени стойности за NOEC < 1.0 mg/l 

са биоразградими с експериментално определен фактор на биоконцентрация, BCF < 500 L/kg, вижте точка 12.3. 

                                           
7 Остра опасност, категория 1 x M ≥ 25 % 
8 От значение за класификацията на сместа в категориите за Хронична токсичност са веществата, класифицирани в категория за Хронична опасност за 
водна среда и вещества, за които са определени:  
- L(E)C ≤ 1 mg/l, BCF ≥ 500 или Kow ≥ 4;  
- NOEC < 1mg/l, BCF ≥ 500 или Kow ≥ 4. 
Критерии за класифициране – метод на сумиране:  
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12.2. Устойчивост и разградимост 

Органичните вещества, които се съдържат в сместа са биоразградими и отговарят на критериите за бърза биоразградимост съгласно 

Регламент CLP. Анионното ПАВ - SODIUM LAURETH SULFATE и амфотерно ПАВ - LAURAMINE OXIDE отговарят на критериите за крайна 

биоразградимост (минерализация) в аеробни условия съгласно Регламент (ЕО) № 648/2004. Данните относно нивото на  

биоразградимост на органичните съставки са представени в таблица 9.  

Таблица 9 

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

1643-20-5 Скринингови тестове, течна хроматография-мас спектрометрия 100%, 28d G 

872-50-4 OECD 301C; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-F   73%, 28d H 

168891-38-3 OECD 301E (Скрининг тест) 100%, 28d I 

 

12.3. Биоакумулираща способност 

Биоакумулиращата способност е способността на веществото да се натрупва (акумулира) в биотата. 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 относно потенциал за биоконцентриране – таблица 10 

12.4. Преносимост в почвата 

Потенциалът на веществата за преносимост (абсорбция) в почвата се описва чрез експериментално определени или изчислени Koc – 

стойности. По-ниските9 Koc – стойности съответстват на по-мобилни вещества, вижте таблица 10 

Таблица 10 

CAS № Log Kow BCF [L/kg wet-wt] Koc [L/kg] Позоваване 

1643-20-5   4.67 23,77 (RB метод) 7998 (MCI метод) J 

872-50-4 - 0,38 3,162 (RB метод) 7,401 (MCI метод) K 

9004-82-4 (SLES)   1.62 70,79 (RB метод) 2111 (MCI метод) L 
 

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.  

 

13.1. Методи за третиране на отпадъците  

Да се прилагат безопасни и екологично съобразни варианти за управление на отпадъците, които отговарят на съответстващите на 

Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент или на ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ10 .Отделянето на отпадъци  следва 

да се избягва или минимизира навсякъде, където е възможно.  Да се събират разделно отпадъците от опаковки и отпадъците от 

продукта. 

13.1.1. Отпадъци от опаковки:   Отпадъците от опаковки следва да се рециклират. Освобождаването 

        чрез изгаряне или депониране следва да се вземе под внимание само  

        ако рециклирането е невъзможно.  

13.1.2. Отпадъци от продукта:   Да не се допуска освобождаване на отпадъците от продукта чрез 

       изхвърляне в канализационната система. 

13.2. Свойства на отпадъка от продукта:  Отпадъкът от продукта притежава свойства, определящи го като Н8: 

Корзивни – химични смеси, които при контакт с живи тъкани могат да ги 

                                                                                                                                                
- категория 1: концентрацията на съставки класифицирани в категория 1 умножена по М-коефициент ≥ 25 %; 
- категория 2: (M × 10 × Хронична опасност, категория 1) + Хронична опасност, категория 2 ≥ 25 %; 
- категория 3: (M × 100 × Хронична опасност, категория 1) + (10 × Хронична опасност, категория 2) + Хронична опасност, категория 3 ≥ 25 %; 
- категория 4: Хронична опасност, категория 1 + Хронична опасност, категория 2 + Хронична опасност, категория 3 + Хронична опасност,  
категория 4 ≥ 25 % 
9 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; 
10 Обн. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003 г. последно изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011 г.   
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разушат. Отпадъка от сместа отговаря на критериите съгласно член 6, алинея 

2 от Наредба11 2 от 23.07.2014 г. за класифициране като опасен отпадък. 

13.3. Еднозначно описание на отпадъците от опакования продукт чрез шест цифрен код от Списъка на отпадъците, Приложение 1 от 

Наредба 2 за класификация на отпадъците: 

 а) Код на отпадъка от сместа:    20 01 29* перилни почистващи смеси, съдържащи опасни вещества; 

 б) Код на отпадъка от потребителските опаковки:  15 01 10* опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени 

  с опасни вещества 

 

Класифицирана информация за транспорта/превоза по шосе, железници, море, вътрешни водни пътища и въздух:  

14.1. Идентификационен номер на сместа по списъка 

 ООН (UN) и наименование на пратката   3267 Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s. (Корозивна алкална течност от  

      органични съставки); 

14.2. Клас на опасност при транспортиране  клас 8: корозионно активни вещества; 

14.3. Опаковъчна група    опаковъчна група II: средно (нормално) опасни вещества; 

14.5. Опасности за околната среда   места не представлява опасност за околната среда съгласно критериите на  

      примерните правила на ООН; 

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите Използване на ЛПС. 

14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно  

приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC:  Неприложимо. 

 

15.1. Информация за специфични за „CBA clean & fresh oбезмаслител” и нейните съставки нормативни уредби на EC относно 

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

 Директива 2012/18/ЕС12 (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 

  - вещества, съставки на сместа:   Нито едно от веществата, съставки на сместа не е включено в Приложение I 

      на Директивата. 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 552/200913 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  

 - вещества, съставки на сместа:   Нито едно от веществата, съставки на сместа не е включено в Приложението 

      на Регламента. 

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

 

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

Настоящият Информационен лист за безопасност е съставен съгласно изискванията на Регламент14 (ЕС) 2015/830, изменящ 

приложение II на Регламент (ЕС) № 1907/2006. Извършено е самостоятелно класифициране на сместа  „CBA clean & fresh 

oбезмаслител”, което включва идентифициране 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, т.1 ; т.2 и т. 5 от Регламент CLP на 

Представените надеждни данни от изпитвания са аргумент за точното идентифициране на опасностите и коректната класификация на 

сместа.   

16.2. Текст към кодовете на предупреждения за опасност, цитирани в Раздел 3, които не са описани в Раздел 2 

                                           
11 Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г. 
12 Официален вестник на Европейския съюз L 197, 24 юли 2012 г. 
13 Официален вестник на Европейския съюз L 164/7, 26.6.2009 г. 
14 Официален вестник на Европейския съюз L 132/10 от 29.5.2015 г. 
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H302 Вреден при поглъщане. 

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. 

H400 Силно токсичен за водните организми.  

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. 

16.3. Списък на използваните акроними и съкращения, 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. 

NOEC  No Observed Effect Concentration; 

OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development 

RB метод  regression-based method; 

MCI method Monte Carlo integration (MCI) method for calculation; 

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    

A: MSDS Version: # 24, Revision date 10-03-2014, Material name: AMMONYX LO, Chemical class Amine oxide; Manufacturer: Stepan Company; 

B: SDS, printing date 01/10/2013, product trade name: N-methylpyrrolidinone (NMP), manufacturer/supplier: NuGeneration Technologies, LLC 

(dba NuGenTec); 

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

D: Results of Eco-toxicity tests of chemicals conducted by Ministry of the Environment in Japan (- March 2014) 

E: SAFETY DATA SHEET Videojet® Ink16-5000Q, Version number: 5.03, Date of isue/ Date of revision : 7/26/2014 

F: Safety data sheet Vers.no.: 9, Printing date 27.11.2012, Trade name: Hansanol NS 252, Article number: E001258 

G: TOXNET, NSDB database LAURAMINE OXIDE, CASRN: 1643-20-5 

H: Safety Data Sheet (30036603/SDS ) N-Methylpyrrolidone EG, Version: 6.0, Revision date : 2014/07/30; Supplier SDS: BASF CORPORATION 

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

& Co. KGaA 

J: EPI System Summary, CAS Num: 001643-20-5, CHEM: 1-Dodecanamine, N,N-dimethyl-, N-oxide 

K: EPI System Summary, CAS Number: 872-50-4, CHEM: 1-Methyl-2-pyrrolidone 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Край 


