
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СТЪКЛО
„ Д-р Фреш”

Лице, което пуска на пазара                       
химичното вещество/препарат:
“ СЕВЪН ТОПС БГ” ООД
Гр.Пловдив            
бул. “Санкт Петербург” № 47                                                
Тел.: 032 / 677 470                                        

Състав : изопропилов алкохол 5 – 10%,ПАВ < 0.5% , багрило < 0.1%.

Употреба :

Съвети  за безопасност (S-фрази):
S 2 Да се съхранява  далече от достъп на деца.
S 23 Да не се вдишват парите.
S 25 Да се избягва контакт с очите.
S26  При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с водаи да се 
потърси медицинска помощ.
S45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно 
медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикетът.
S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се 
покаже опаковката или етикетът.
S38 При недостатъчна вентилация да се използват подходящи средства за 
дихателна защита
S51 Да се използват само на проветриви места

Информационият лист за безопасност е на разполжение на 
професионалния  потребител при поискване.

Опаковка :  ..... L
Дата на производство :
Срок на годност: 
Дата на която изтича срока на годност



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Лице, което пуска на пазара                      Дата на издаване:
                                                                                       16. 04.2007г.
химичното вещество/препарат:

“ СЕВЪН ТОПС БГ” ООД
Гр.Пловдив            Издание: № 2
бул. “Санкт Петербург” № 47    
Тел.: 032 / 677 470                                        
ДДСИН: 115926551                                                    Стр.(брой) -8

Наименование на веществото/ препарата

ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СТЪКЛА
„Д-р Фреш”

1.  Наименование на веществото/препарата и фирмата/предприятието  
1.1. Наименование на веществото /препарата :
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СТЪКЛА  „ Д-р Фреш”

1.2. Употреба на веществото/препарата: за почистване на стъклени и 
други гладки изкуствени повърхности

1.3. Наименование  и адрес на  лицето, което пуска на пазара химично 
вещество/препарат
“ СЕВЪН ТОПС БГ” ООД
Гр.Пловдив
бул. “Санкт Петербург” № 47                                           

1.4. Телефон за връзка в случай на спешност
 -  на лицето, което пуска на пазара : 032/ 677 470



 - МБАЛСАМ „ Пирогов”, Клиника по токсикология – 02 915 42 33; 915 43 
46.

2. Състав на препарата   
2.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно 
съдържание.
Препаратът : изопропилов алкохол 5-10%,ПАВ <0.5%, багрило < 0.1%.

2.2. Концентрации или гранични стойности на концентрации на 
веществата- за препарати, класифицирани като опасни 

Наименование CAS № / EC № Концентраци
я
(%)

Класифициране

изопропилов 
алкохол

67-63-0/
200-661-7

5 -10 F, R 11

3. Описание   на опасностите
 Препаратът не се класифицира като опасен.

Възможни пътища на постъпване в организма: поглъщане, контакт с 
кожата, вдишване на пари.
Възможни клинични признаци и  симптоми в резултат на контакт с 
препарата:
при експозиция на концентрации, превишаващи граничната стойност за 
въздуха :  гадене, главоболие, виене на свят, безсъзнание и кома. При 
поглъщане  може да причини дразнене на стомашно-чревния тракт с 
гадене, повръщане и диария.При продължителен кожен контакт се 
наблюдава кожно дразнене ( обезмасляване, напукване , зачервяване и 
лющене ). При попадане в очите – силно  дразнене и болка.

4. Мерки за оказване на първа помощ
4.1. При вдишване
Да се изнесе пострадалият на чист въздух,  да се затопли и да му се 
осигури покой. Да се потърси  незабавно медицинска помощ.
4.2. При контакт с кожата



Да се свали незабавно замърсеното работно облекло и да се  изпере преди 
следващата употреба. Замърсеният кожен участък да се измие с вода и 
сапун. При развитие на дразнене, да се потърси  медицинска помощ. 
4.3. При контакт с очите 
Да се изплакнат с течаща вода  при широко отворени клепачи в 
продължение поне на 10-15 минути ( отстранете контактните лещи при 
възможност). Да се потърси незабавно  медицинска  помощ. 
4.4. При поглъщане 
Да не се предизвиква повръщане . Ако пострадалият е в съзнание да изпие 
2,3 чаши мляко или вода. . Незабавно да се потърси лекарска помощ. 
4.5. Необходимост  от квалифицирана лекарска помощ (задължителна 
или препоръчителна)
Задължителна медицинска  помощ при вдишване, контакт с очите  и 
поглъщане.
4.6. Специални средства за оказване на първа помощ на работното 
място : бани за очите, дихателна маска. Лечението е симптоматично.

5. Мерки при гасене на пожар
Подходящи средства за гасене на пожар
Сух химикал, алкохол резистентна пяна, въглероден диоксид, водна струя. 
5.2. Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за 
сигурност
Няма.
5.3. Специфични опасности, свързани с експозицията на 
веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето 
и отделящи се газове
При горене се отделят въглеродени оксиди. .
5.4. Специални предпазни средства за пожарникарите 
Химическо устойчиво  облекло и ръкавици, и дихателни апарати.

6. Мерки при аварийно изпускане  
6.1.  Лични предпазни мерки
Да се носят подходящи лични предпазни средства- химически устойчиви 
ръкавици, плътно прилепващи очила, дихателен апарат.

6.2. Мерки за опазване на околната среда
Да се изнесат всички източници на запалване. Излишъкът от препарата да 
не се излива в канализацията, а да се използва по предназначение.
В случай на инцидент и/или разливане на препарата, да се предприемат мерки за 
неговото локализиране и ограничаване, а събраното количество от препарата да 
се съхранява временно в специални плътно затварящи се и обозначени 
съдове, след което да се предава на лица притежаващи разрешение по реда 
на чл.37 от Закона за управление на отпадъците(обн., ДВ, бр.86 от 2003г,). Да 



се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и 
подземните води, почвата, както и изпускане в канализацията. Да се осигури 
вентилация. Изпозваното оборудване да не бъде пожароопасно.

6.3. Средства за почистване
Средства за почистване: да се избягва замърсяването на околната среда, 
надземни и подземни води. При течове или разливи, изпуснатият препарат 
да се абсорбира с инертни материали като пясък, пръст. Да се осигури 
адекватна вентилация. Да не се използват запалими абсорбиращи 
материали (дървени стърготини).Използваното оборудване за почистване 
да не отделя искри. Да се почисти замърсената повърхност с вода. 
Събраните количества да се съхраняват в специални плътно затварящи се и 
обозначени съдове и да се съхраняват временно на територията на фирмата, 
след което се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на 
Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Да се мземат предпазни мерки 
срещу образуването на статичмно напрежение.

7. Работа с веществото/препарата и съхранение
7.1. Работа с веществото/препарата
Да се избягва експозицията. Да се избягва контакт с очити и кожата. Да не 
се поглъща и да не се вдишват парите. Да не се пръска върху нагрети 
повърхности и открит пламък. 
Да се осигури общообменна  вентилация или проветряване на 
помещенията. 
Да не се яде, пие и пуши по време на работа с препарата. 
Да се мземат предпазни мерки срещу образуването на статичмно 
напрежение.
След употреба, опаковката да се събира в специални, плътно затварящи се и 
обозначени съдове и да се съхранява временно на територията на фирмата, 
след което да се предава на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от Закона 
за управление на отпадъците /ЗУО/.
Съхранение
Да съхранява на сухо и хладно място, в херметично затворени оригинални 
опаковки, при температури от 0 до 35°C, на недостъпни за деца места.. Да 
не се излага на директна слънчева светлина,   температури над 35 оС, 
открит пламък. Да се съхранява далече от окисители и източници на 
запалване. 

7.3. Специфична употреба 
Няма.

8. Контрол при експозиция и  лични предпазни средства  



8.1. Граници на експозиция 
В Наредба №13/2003г. е посочена гранична стойност за етанол  – 1000.0 
mg/m3 за въздуха на работната среда при 8- часова експозиция.

8.2. Контрол на експозиция
Да се осигури общообменна вентилациа или локална при необходимост. 
Да се извършва контрол на концентрациите на етнола във въздуха на 
работната зона. Избягвайте контакта с кожата и очите. 
8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда
Обши предпазни и хигиенни мерки: да се държи далеч от хранителни 
продукти, напитки, фуражи, окислители, киселини.  Замърсеното работно 
облекло да се свали незабавно. Преди почивките и при приключване на 
работа ръцете да се измиват. Да се избягва контакт с очите и кожата.
8.2.1.1. Защита на дихателните пътища: при спазване на инструкциите за 
работа не се изисква. 
8.2.1.2. Защита на ръцете: да се използват защитни ръкавици. Материалът 
на ръкавицата трябва да е непропусклив и устойчив на алкохоли. Изборът 
на материал на ръкавиците трябва да бъде съобразен с времената на 
пробив, степента на проникване и разпадане. Времето на проникване 
трябва да бъде представено от производителя на защитните ръкавици. 
 8.2.1.3. Защита на очите: при спазване на инструкциите за работа не се 
изисква.
 8.2.1.4. Защита на кожата и тялото: предпазно химическиустойчио работно
облекло. 
 8.2.2. Контрол на въздействието на веществото/препарата върху околната 
среда: да не се замърсяват компонентите на околната среда. 
8.2. Контрол на експозиция
8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда

9. Физични и химични свойства
9.1. Обща информация
- Външен вид – течност.
- Агрегатното състояние-течност. 
- Цвят на веществото/препарата – син.
- Мирис-специфичен 

9.2. По-важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и 
околната среда
разтворимост във вода-напълно разтворим.
рН – 6.0-7.0
9.3. Друга информация : няма.

10. Стабилност и реактивоспособност 



Условия, които трябва да се избягват 
Висока температура-над 35 °C, открит пламък, искри, източници на 
запалване. 

10.2. Вещества, които трябва да се избягват
Силни окислители, киселини, пероксиди.

10. 3. Опасни продукти при разпадане
Въглероден оксид, въглероден диоксид.
Токсикологична информация

Токсикометричните параметри на препарата не са определяни по 
експериментален път. Представени са данни за етанола:
LD50, орална, бели плъхове – 6300 mg/kg т.м. 

LC50,инхалаторна,  бели плъхове – 20000 ррм, 4 часа.
LC50,инхалаторна, бели мишки – 39 g/ m3, 4 h.

Очно дразнене, Draize тест, заек – 500 mg- силен дразнител.
Очно дразнене, Draize тест, заек – 500 mg- слаб дразнител, 24 часа.
 Кожно дразнене, Draize тест, заек – 20  mg- умерен дразнител, 24 часа.

Етанолът не е включен в категориите на канцерогенно, мутагенно действие
и репродуктивна токсичност (Наредбата за опасните химични вещества, 
подлежащи на забрана и ограничения при търговия и употреба, 
БВ,бр.69/2002 г.).

12. Информация за околната среда
Екотоксичност
Препаратът не е опасен за околната среда.
Данни за екотоксичност за етанол : 
LC50 за риби > 12900  mg/l, 96 часа;
EC50 за Daphnia magna > 100 mg/l.
 Подвижност
Етанолът  при попадане върху почвата  е склонен да се изпарява и 
биоразгражда . Във водна среда се изпарява и биоразгражда. Не се очаква 
да бъде абсорбират в седимента. 
Устойчивост и разградимост: Фоторазградим в атмосферата. 
Разграждането е от часове до 4-6 дни.
Потенциал за биоакумулиране
Няма потенциал за биоакумулиране- log Pow за етанол  -0.82/-0.66.
12.5. Други нежелателни ефекти
Няма .



13. Третиране на отпадъците
Отпадъците от биоцидния препарат като остатъчни количества и опаковки 
да се събират в специални плътно затварящи се обозначени съдове, да се 
съхраняват временно, след което да се предават на лица притежаващи 
разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците(обн., 
ДВ, бр. 86 от 2003г.).
След употреба опаковката да се промива обилно с вода, като промивните 
води се събират в специални съдове. След употреба, опаковката се събира 
в специални, плътно затварящи се и обозначени  съдове и се съхранява 
временно на територията на фирмата, след което се предава на лица, 
притежаващи разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците 
(ЗУО).
Код на отпадъците съгласно Наредба№3 за Класификация на 
отпадъците/ДВ.Брой 44/2004г.:
07 07 Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на 
химични вещества и препарати с висока степен на чистота и химични 
продукти неупоменати другаде
07 07 99 - отпадъци, неупоменати другаде 
15 01 Опаковки
15 01 02 – пластмасови паковки.

14. Информация за транспортиране
Да се транспортира в съответствие с правилата за превоз, отнасящи се за 
съответния вид транспорт и гарантиращи  безопасността на товара.

15. Информация , съгласно  действащата нормативна уредба    
В  съответстние с изискванията на Наредбата за класифициране, опаковане и 
етикетиране на химични вещества и препарати,  Директива 67/548/EEC за 
класифициране и етикетиране на опасни химични вещества съгласно 29-та 
поправка, Директива 1999/45/EC за препаратите във версията на Директива 
2001/60/EC, Директива за информационните листове за 
безопасност(Директива 91/155/ EEC във версията на Директива 2001/58/EC) 
препаратът  не се класифицира в категориите за опасност и не   изисква 
рискови фрази:

Съвети  за безопасност (S-фрази):
S 2 Да се съхранява  далече от достъп на деца.
S 23 Да не се вдишват парите.
S 25 Да се избягва контакт с очите.
S26  При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се 
потърси медицинска помощ.



S45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно 
медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикетът.
S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се 
покаже опаковката или етикетът.
S38 При недостатъчна вентилация да се използват подходящи средства за 
дихателна защита
S51 Да се използват само на проветриви места
16. Друга информация  
Значение на R-фразите от т.2:
R11 Лесно запалим.


