
Информационен лист за безопасност
В съответствие с Регламент 453/2010 г

Дата на издаване: 01.09.2012 г.                             Версия : 02
Стр.(брой) – 10

Наименование на препарата

Д-р ФРЕШ-CISTERN BLOCK Pine Fresh, green

1. Наименование на препарата и фирмата

1.1. Наименование на веществото /препарата 

1.1 Индентификация на продукта

Търговско име:

Код
Д-р ФРЕШ -CISTERN BLOCK Pine Fresh, green

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и 
употреби,

Употреба(и): За  почистване,  ароматизиране   и  обезмирисяване  на
тоалетни.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Производител STYL, co-operative for chemical production
Ohradni 65, CZ-140 00 PRAGUE 4-Michle, Czech Republic
Tel.: 420 315 577 600
e-mail: laborator@lvd.cz
Fax: 420 315 577 619

Дистритутор : “СЕВЪН ТОПС БГ ”ООД
  ПЛОВДИВ
  Бул. “В. АПРИЛОВ”№20б
  тел. + 359 032 64 18 64

1.4 Телефон за спешна помощ

Телефон за спешна помощ: Многопрофилна болница за активно лечение и спешна 
медицина "Н.И.Пирогов"

Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 409

E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg

http://www.pirogov.bg
                                                                                                                                     

2. Описание на опасностите
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2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация в съответствие с Директива 67/548 (DSD) 

Рискови фрази R 38
R41

Дразни кожата.
Риск от тежко увреждане на очите.

2.2 Елементи на етикета

Етикетиране в съответствие с Директива 1999/45 (DPD)

Символи на опасност

Xi
Дразнещ.

Рискови

фрази

R 38
R41

Дразни кожата.
Риск от тежко увреждане на очите.

Съвети за 
безопасност

S2 
S20
S24/25       
S 26

S28

S46

Да се пази далече от достъп на деца.
Да не се яде и пие по време на работа.
Да се избягва контакт с очите и кожата.
При контакт с очите, те веднага да се изплакнат обилно с
вода и да се потърси медицинска помощ.
След контакт с кожата тя веднага да се измие обилно с 
вода. ...
При поглъщане да се потърси незабавно медицинска 
помощ и да се покаже опаковката или етикетът.

2.3 Други опасности

PBT/vPvB: В съответствие с приложение XIII от Регламент (ЕО) № 
1907/2006, не е устойчиво,биоакумулиращо и токсично 
(PBT) или много устойчиво и много биоакумулиращо 
(vPvB).

Състав: > 30% анионни ПАВ, 5-15% нейоногенни ПАВ, < 5% фосфати, < 5% 
парфюм( Лимонен, Бета-пипени), багрило, други съставки.
Съдържа: Натриев алкилбензенсулфонат, натриев толуенсулфонат, кокамид МЕА.

Съдържа Бета-пинени. Може да причини алергична реакция.
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3. Състав на препарата 

    Наименование на
съставката

Концентр
ация
(%)

 CAS№/
ЕС №/

Индекс №

Класифици
ране по

Директива 67/
548/ЕС

Класифициране
по Регламент 
(ЕО) 1272/2008

Бензенсулфонова
киселина, моно-С1013

алкилдеривати, натриеви
соли, Натриев

алкилбензенсулфонат

> 30 68411-30-3/
270-088-1

Xn, R 22,
Xi, R 38, 41

Acute Tox. 4 
H302
Skin Irrit. 2 H315
Eye Dam. 1 H318

Натриев толуенсулфонат 5 – 7 12068-03-0/
235-088-1

Xi, R 41 Eye Dam. 1 H318

Кокамид МЕА 1 - 3 68140-00-1/
268-770-2

Xi, R 41 Eye Dam. 1 H318

Пентанатриев трифосфат 0.5 – 1.5 7758-29-4/
231-838-7

Xi,R 36/37/38 Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H335
Skin Irrit. 2 H315

Парфюм* 1 - 3 смес Xn, R 65
Xi, R 38, 43
N, R 51/53

Asp. Tox. 1 H304
Skin Irrit. 2 H315
Skin Sens. 1 H317
Aquatic Chronic 2 
H411

* концентрация на алегени:
• Бета пипени, CAS / EC No 127-91-3/18172-67-3,  1> C≥ 0.1%, 
• Лимонен, CAS / EC No 138-86-3/ 7705-14-8, 0.1> C≥ 0.01%,

4. Мерки за оказване на първа помощ.
При контакт с очите: Изплакнете незабавно обилно с вода при широко 

отворени клепачи  в продължение  поне на 15  минуте. 
Да се потърси медицинска помощ.

При контакт с кожата: Измийте замърсените кожни участъци със сапун и  
обилно с вода. Третирайте  засегнатия кожен участък с 
подходящ възстановяващ крем. В случай,че 
оплакванията продължават да се потърси медицинска 
помощ.

При поглъщане: Устата да се изплакне с вода и да се изпие около 0.5l
вода.  ДА  НЕ  СЕ  ПРЕДИЗВИКВА  ПОВЪРЩАНЕ!
Потърсете  медицинска помощ  в случай,че симпотмите
персистират.

3



При вдишване: Не приложимо.

5. Мерки при гасене на пожар.
5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи: Воден спрей, СО2, пожарогасителен прах, пяна.

Не подходящи: Няма данни.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 
продукти при изгаряне: Опаковките да се изнесат от зоната на пожара и да се обливат със 
студена вода.. Да се избягва вдишването на парите. Да се отстранят от зоната на пожара 
неоторизираните лица

5.3 Съвети за пожарникарите 

специалните предпазни средства : специално защитно облекло и дихателни апарати.Да не се
вдишват парите.

предпазните действия  замърсените води от гасенето на пожара да се обезвреждат. Да не се
допуска замърсяване на канализацията. Неувредените опаквки да се изнесат от замърсената
зона, ако  са безопасни.

6. Мерки при аварийно изпускане.
6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Да се избягва директният контакт с кожата и очите с твърдия блок или силен воден разтвор.
Да се ползват защитни ръкавици и очила при директна употреба.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Продуктът не се класифицира като опасен за околната среда. Препоръки: Да се избягва 
големи количества и/или силни разтвори да замърсяват канализацията и водните източници; 
при наличие на такова незабавно да се информират отговорните инстанции. 

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване 

При малки изливи- механично събиране.  Ако продуктът е разтворен, то абсорбоирането му
се реализира с пясък или други абсорбиращи материали . Замърсената повърхност се измива
обилно  с  вода  и  след  добро  разреждане  се  излива  в  каналицазията.   Абсорбираните
материали и отпадни води се третират съгласно местното законодателство.
6.4 Позоваване на други раздели 
виж раздел 8 и 13

7. Работа с препарата и съхранение.
7.1 Предпазни мерки за безопасна работа
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Технически предпазни мерки: Не се изискват специални мерки при работа с препарата. 
Да се спазват инструкциите, дадени на етикета. Да се 
ползват защитни ръкавици при работа с препарата. Да се 
избягва контакта с кожата и очите.  

Общи (професионална хигиена):  Да се съхранява далече от храни и напитки. Да не се яде,
пие и пуши по време на работа с препарата. Ръцете да се 
измиват преди почивка и след работа с продукта. Да не 
се излага на влага. Да се избягва контакта с вода, висока 
относителна влажност и течности преди употреба.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Условия за съхранение Да се съхранява в оргинална опаковка в студено и сухо
помещение при температури от 5 до 30оС. Опаковката се
се  съхранява  плътно  затворена.  Да  се  пази  далече  от
деца. Да се се съхранява далече от  храни и фуражи. Да
не се излага на влага. 
Да се избягва контакта с вода, висока относителна 
влажност и течности преди употреба.

Несъвместими вещества/смеси Няма данни.

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

8. Контрол при експозиция и лични предпазни средства.

8.1 Параметри на контрол

Гранични стойности на 
професионална експозиция

Гранични стойности за въздуха на работната среда за 
суровините, включени във формулацията:  няма 
посочени в  Наредба 13, ДВ,бр.8/2004.

8.2 Контрол на експозицията

Подходящ технологичен 
контрол:

Общообменна или локална венттилация  да бъде 
осигурена.

Индивидуалните защитни мерки и лични предпазни средства

Респираторна защита: Не се изискват.

Защита на ръцете: Да се ползват  защитни ръкавици при работа с големи
количества от непакетирания препарата. 
.

Защита на очите/лицето: Плътно прилягащи защитни очила при работа с големи
количества от непакетирания препарата. 

Защита на кожата: Нормално  работно  облекло  при  работа  с  големи
количества от непакетирания препарата. 

Хигиенни мерки: Измиване на ръцете   преди почивка и след работа с 
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продукта. 
При работа с препарата да не се пуши, яде и пие.

9. Физични и химични свойства.

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Физично състояние: Твърдо. Цвят – зелен.

Мирис: специфичен

pH 7.5 – 11.

точка на кипене Няма данни.

Температура на самозапалване 425 оС

Пламна точка 370 оС

скорост на изпаряване Няма данни

запалимост (твърдо вещество, газ) Няма данни

долна/горна граница на 
запалимост и експлозия

Няма данни

налягане на парите Няма данни

плътност на парите Няма данни

относителна плътност Няма данни.

разтворимост(и) Няма данни.

коефициент на разпределение: n-
октанол/вода

Няма данни.

температура на самозапалване Няма данни

температура на разпадане Няма данни

вискозитет Няма данни

оксидиращи свойства Няма данни.

експлозивни свойства; Няма данни

Разтворимост във вода разтворим

9.2 Друга информация
други физични или химични параметри

10. Стабилност и реактивоспособност

10.1 Реактивност няма данни.

10.2 Химична стабилност: стабилен при нормални условия на употреба и съхраняване.

10.3 Възможност за опасни реакции: Няма данни.

10.4  Условия, които трябва да се избягват: температури над 50оС, контакт с вода, висока
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влажност . Да не се излага на влага. 

10.5 Несъвместими материали: вода, влага, течности.

10.6 Опасни продукти на разпадане: СО, СО2, азотни оксиди.

11. Токсикологична информация.

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

остра токсичност LD50 орална, бели плъхове > 2000 mg/kg ( ОЕСД 401).

дразнене; Кожа –  дразни кожата.

Очи- риск от сериозно увреждане на очите. 

корозивност; Няма данни.

сенсибилизация; Съдържа Бета-пинени. Може да причини алергична 
реакция. 

канцерогенност; Не канцерогенен

мутагенност; Не е мутагенен

репродуктивна токсичност. Не токсичен за репродукция

12. Информация за околната среда.

12.1 Токсичност- няма данни за сместта. 

Водорасли Няма данни за сместа.

Дафния Няма данни за сместа.

Риби /краткосрочна/дългосрочна Няма данни.

Други Няма данни.

12.2 Устойчивост и разградимост

Биоразградимост: ПАВ,  включени  във  формулация  са   >60% ВОД/СОД
или  70%  ДОС  биоразградими(  ОЕСД  301).   ПАВ
отговарят на изискванията на Регламент 648/2004/ЕС и
907/2006г/ЕС за детергенти.

Хидролиза, Окисляване Няма данни

12.3 Биоакумулираща способност

фактора за биоконцентрация Няма данни
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коефициент на разпределение 
октанол-вода 

Не е приложимо

12.4 Преносимост в почвата

Коефициент на абсорбция: Няма данни

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Съгласно приложение XIII на Регламент (EC) No 1907/2006 – REACH :  не устойчив, 
биоакумулиращ и токсичен и не е силно устойчив и силно биоакумулиращ- Няма данни.

13. Третиране на отпадъците.

13.1 Методи за третиране на 
отпадъци

Съгласно националното законодателство

Отпадъци от 
опаковки/контейнери:

Съгласно националното законодателство

Третиране на отпадъци съгласно 
действащото законодателство

:Съгласно националното законодателство  

14. Информация за транспортиране.

14.1. Номер по списъка на ООН Няма данни.

14.2. Точното  наименование на
пратката по списъка на ООН

Няма данни.

14.3. Клас(ове) на опасност при 
транспортиране

Няма данни.

14.4. Опаковъчна група Няма данни.

14.5. Опасности за околната 
среда

Няма данни.

14.6. Специални предпазни 
мерки за потребителите

Няма данни.

14.7. Транспортиране в насипно
състояние съгласно 
приложение II от MARPOL 
73/78 и Кодекса IBC

Не е приложимо

15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба. 

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

Регламент ( ЕО) № 1907/2008 на Европейския парламент относно регистрацията, 
оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).
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Регламент (ЕС) № 453/3010 за изменение на Регламент ( ЕО) № 1907/2008 на 
Европейския парламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали (REACH)., приложение.
Регламент ( ЕО) № 1271/2008 на Европейския парламент относно класифицирането, 
етикетирането и опаковането на вещества и смеси.
Регламент № 907/2006/ЕС ат 20 юни 2006 година, поправка  на Регламент (ЕС) № 
648/2004/ЕС на Европейския Парламент и  на Съвета за детергенти.
Директива 1999/45/ЕС на  Европейския парламент относно сближаване на законовите, 
подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно 
класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси.
Европейска Директива 76/769/ЕИО относно ограниченията за пускане на пазара и 
употребата на някои опасни вещества и препарати.
ЕСВ-ESIS-Европейски химични вещества- информационна система, IUCLD.
Директива на Съвета 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на 
работниците и рисковете, свързани с химични агенти при работа.
Директива 2000/39_ЕО на Комисията за установяване на първи списъци на 
индикативни гранични стойности на професионална експозиция за прилагане на 
Директива на Съвета 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на 
работниците от рискове, свързани с химични агенти при работа.
Директива 89/656/ЕИО на Съвета относно минималните изисквания за здраве и 
безопасност на работниците при използването на лични предпазни средства на 
работното място.
Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г 
относно отпадъците.
Директива 2000/60/СЕ за установяване на рамката на действие на ОБщността в 
областта на водната политика.
Европейска Директива 91/689/СЕЕ на опасни отпадъци.
Европейска Директива 94/62/СЕ за опаковките и отпадъците.
Европейска Директива 1999/31/СЕ относно депонирането на отпадъци.

15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес- Няма данни.

16. Друга информация

Посочената информация е предназначена само като насока за безопасна работа, използване, 
обработка, съхранение, транспортиране и обезвреждане и не трябва да се счита за гаранция 
или спецификация за качество. Информацията се отнася само за даденото вещество и не 
може да бъде валидна за смеси в които участва, освен ако не е посочено .

Значение на R- и Н-фразите от точ.3:
R22    Вреден при поглъщане.
R36/37/38  Дразни очите, дихателните пътища и кожата.
R38    Дразни кожата.
R41    Риск от тежко увреждане на очите.
R43    Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата.
R51/53     Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни
неблагоприятни ефекти във водната среда.
R65    Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.
Н 318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
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Н 319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Н 335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
Н 315 Предизвиква дразнене на кожата.
Н 304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
Н 317 Може да причини алергична кожна реакция.
Н 411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
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ПРОЕКТ НА ЕТИКЕТ 

Д-р Фреш -CISTERN BLOCK Pine Fresh, Green

Предназначение : За почистване, ароматизиране  и обезмирисяване на тоалетни.

Състав: > 30% анионни ПАВ, 5-15% нейоногенни ПАВ, < 5% фосфати, < 5% 
парфюм( Лимонен, бета-пипени), багрило, други съставки.
Съдържа: Натриев алкилбензенсулфонат, натриев толуенсулфонат, кокамид МЕА.

Начин на употреба 

ЕТИКЕТИРАНЕ СЪГЛАСНО съответствие с Директива 1999/45 (DPD)
Xi

Дразнещ.

Рискови фрази:
R 38 Дразни кожата.
R 41Риск от тежко увреждане на очите.

Съвети за безопасност:
S2  Да се пази далече от достъп на деца.
S20 Да не се яде и пие по време на работа.
S24/25        Да се избягва контакт с очите и кожата.
S 26При контакт с очите, те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси 
медицинска помощ.
S28След контакт с кожата тя веднага да се измие обилно с вода. ...
S46При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже 
опаковката или етикетът
Съдържа Бета-пинени. Може да причини алергична реакция.

Партиден №
Срок на годност:
Опаковка :  мл.
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Производител:
STYL, co-operative for chemical production
Ohradni 65, CZ-140 00 PRAGUE 4-Michle, Czech Republic
Tel.: 420 315 577 600
e-mail: laborator@lvd.cz
Fax: 420 315 577 619

Дострибутар:
“СЕВЪН ТОПС БГ ”ООД
  ПЛОВДИВ
  Бул. “В. АПРИЛОВ”№20б
  тел. + 359 032 64 18 64
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