
ТЕЧЕН ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ТОАЛЕТНИ ЧИНИИ
„ 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 : целулоза < 5%, фосфорна киселина < 5%,   нейоногенни ПАВ  < 5%, лимонена 
киселина 5- 15%, анионни ПАВ 5-15%, парфюм .

Употреба :

Символ и знак :
C

Корозивен
R-фрази
R34    Предизвиква изгаряния.

Съвети за безопасност:
S1/2 Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца.
S26  При контакт с очите, те веднага да се изплакнат обилно с вода
и да се потърси медицинска помощ.
S37/39 Да се носят подходящи ръкавици и предпазни средства за
очите/лицето.
S24/25 Да се избягва контакт с кожата и очите.
S45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и 
когато е възможно да се покаже етикетът.
S62 При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси 
медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикетът.

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:
                                                                                          28. 10.2011г.
химичното вещество/препарат:

“СЕВЪН ТОПС БГ” ООД
Гр.Пловдив            Издание: № 2
бул. “Санкт Петербург” № 47    
Тел.: 032 / 677 470                                        
ДДСИН: 115926551                                                        Стр.(брой) -7

Наименование на веществото/ препарата

ТЕЧЕН ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ТОАЛЕТНИ ЧИНИИ
„ Д-р ФРЕШ”

1.  Наименование на веществото/препарата и фирмата/предприятието  
1.1. Наименование на веществото /препарата :
ТЕЧЕН ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ТОАЛЕТНИ ЧИНИИ
 „ Д-р ФРЕШ”

1.2. Употреба на веществото/препарата: за почистване на тоалетни чинии.

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 съдържа: анионни ПАВ ≥ 1% - ≤ 10%,  нейоногенни ПАВ  ≥ 1% - ≤ 10%, 
лимонена киселина ≥ 1% - ≤ 10%, фосфорна киселина ≥ 1% - ≤ 10%,
целулоза  ≥ 1% - ≤ 10%, парфюм < 0.1%.

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

Наименование CAS № / EC № Концентрация
(%)

Класифициране

Лимонена киселина 77-92-9/
201-069-1

5-10 Xi, R 36/37/38

Фосфорна киселина 7664-38-2/
231-633-2

< 5.0 C, R 34

Натриев лаурил етер 
сулфат 

68891-38-3/
500-234-8

5 - 10 Xi, R 38, 41

Алкохол С12-14 

етоксилиран 
68439-50-9/
500-213-3

< 5.0 Xn, R22, 36/38

3. Описание   на опасностите
Препаратът   се класифицира по конвенционалния метод и  на базата на  т.3.2.5 , 
Приложение 12 и чл. 21, ал.5, т. 2 и 3 от  Наредбата за класифициране, опаковане и 
етикетиране на химични вещества и препарати.

КОРОЗИВЕН
Предизвиква  изгаряния.

Възможни пътища на постъпване в организма: поглъщане, контакт с кожата, вдишване 
на пари.
Потенциални здравни ефекти  в резултат на контакт с препарата:
Вдишване – при  продължителна експозиция на високи концентрации  може да 
причини дразнене на горните дихателни пътища, кашлица с изгаряне на лигавицата на 
дихателните пътища.
Контакт с кожата – корозивен.
Контакт с очите -  корозивен.
При поглъщане –  може да причини корозия на езофагуса и стомаха.

4. Мерки за оказване на първа помощ
4.1. При вдишване
Пострадалият да се изнесе на чист въздух. При наличие на дихателни проблеми, 
потърсете незабавно  лекарска помощ.
4.2. При контакт с кожата
Измийте  замърсената кожна повърхност обилно с вода и сапун. Веднага свалете 
замърсеното работно облекло и обувки. Потърсете незабавно медицнска помощ. 
Изберете замърсените дрехи преди следващата употреба.
4.3. При контакт с очите 
При контакт с очите, изплакнете обилно с течаща вода за 15 минути при отворени 
клепачи( отстранете наличните лещи) и незабавно потърсете лекарска помощ.
4.4. При поглъщане
Да не се предизвиква повърщане! Потърсете незабавно  лекарска помощ.  Ако 
пострадалият е в съзнание, дайте 1 чаша вода. 



4.5. Необходимост  от квалифицирана лекарска помощ (задължителна или 
препоръчителна)
Задължителна лекарска помощ при поглъщане, вдишване и контакт с очите и кожата. 
 4.6. Специални средства за оказване на първа помощ на работното място: баня за 
очите, бутилка чиста вода за изплакване на очите, дихателна маска.
Няма специфичен антидот. Лечението е симптоматично.

5. Мерки при гасене на пожар
5.1. Подходящи средства за гасене на пожар
Въглероден двуоксид, сух химикал, алкохол-резистентна пяна.

5.2. Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност

5.3.Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и 
произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове
При горене се образуват токсични газове- CO, CO2, азотни оксиди. 

5.4. Специални предпазни средства за пожарникарите 
Автономни дихателни апаратии и защитно облекло.

6. Мерки при аварийно изпускане  
 6.1.  Лични предпазни мерки
 Химически устойчиви ръкавици, автономни дихателни апаратии, защитно работно 
облекло.

6.2. Мерки за опазване на околната среда:

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. 

6.3. Средства за почистване
При разливи/изпускания на сушата да се използват инертни абсорбиращи материали-
пясък, пръст, дървени стърготини и да се събират в специално обозначени контейнери с
капак. 
Събраните количества да се постъвят 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).

7. Работа с веществото/препарата и съхранение
7.1. Работа с веществото/препарата
Да се използва само по предназначение. Да не се яде, пие и пуши по време на работа. 
Да не се вдишват парите. Да се избягва контакта с очите и кожата. При работа с 
препарата да се ползват защитни ръкавици.. След приключване на работата, ръцете да 
се измият с вода и сапун. 

 7.2. Съхранение



Да се съхранява в проветриви и сухи помещения, в добре затворени оригинални 
опаковки при нормални стайни условия. Да се съхранява отделно от храни и напитки. 
Дасе пази отдостъпа на деца.

Специфична употреба 
Няма специфична употреба.

8. Контрол при експозиция и  лични предпазни средства  
8.1. Граници на експозиция 
8.2. Контрол на експозиция
8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда
В Наредба №13 няма  посочени гранични  за въздуха на работната среда за основните 
съставки на препарата. 
8.2.1.1. Защита на дихателните пътища – Да се ползва дихателна маска. Да се 
осигури общообменна вентилация на работното място, а при необохидомст – локална.  
8.2.1.2. Защита на ръцете-химически устойчиви  защитни  ръкавици. За уточняване на 
вида на ръкавиците и на времето на проникване се свържете с производителя или 
дистрибутора на защитните ръкавици..
 8.2.1.3. Защита на очите- плътно прилепващи защитни очила.
 8.2.1.4. Защита на кожата и тялото- защитно работно облекло. 
 8.2.2. Контрол на въздействието на веществото/препарата върху околната среда
Да не се допуска изпускане в околната среда.

9. Физични и химични свойства
9.1. Обща информация
- Външен вид-  течност.
-         Цвят- безцветна
- Агрегатното състояние – течно.
Мирис-характерен.
рH- 2.0 - 3.0
разтворимост във вода- напълно разтворим
9.2. По-важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и 
околната среда
- експлозивни свойства-няма.
-         окислителни свойства – не е окислител.
9.3. Друга информация

10. Стабилност и реактивоспособност 
10.1. Условия, които трябва да се избягват 
Високи температури, директна слънчева светлина.

10.2. Вещества, които трябва да се избягват
Катионни ПАВ.

10. 3. Опасни продукти при разпадане
При изгаряне на препарата се образуват токсични газове-CO, CO2, азотни  и фосфорни 
оксиди. 

11. Токсикологична информация
Токсикологичните свойства на препарата  не са изпитвани.



Препаратът по конвенционалния метод не се класифицира в категориите за опасност.

Токсикологични параметри за опасните съставки:
■ ЛИМОНЕНА КИСЕЛИНА, CAS№  77-92-9 
LD50 орална, бели мишки = 5040 mg/kg;
LD50 орална, бели плъхове  = 3 gm/kg;
Draize тест, заек, кожа: 500 mg/24H  дразнител
Draize тест, заек, око: 750 ug/24H силен дразнител;

■ ФОСФОРНА КИСЕЛИНА, CAS№ 7664-38-2
Draize тест, заек, око: 119 mg – силен дразнител;
Draize тест, заек , кожа : 595 mg/24H – силен дразнител;
LC50, инхалаторна, бели мишки = 25.5 mg/m3;
LC50 инхалаторна бели плъхове  = >850 mg/m3/1H;
LD50 орална, бели плъхове = 1.25 gm/kg;
LD50 орална бели мишки = 1530 mg/kg;
LD50 дермална , заек = 2740 mg/kg;
Отдалечени ефекти- не е включен в категориите  аа канцерогеннои мутагенно действие,
и репродуктивна токсичност (Наредбата за опасните химични вещества, подлежащи на 
забрана и ограничения при търговия и употреба, БВ,бр.69/2002 г.).

■ НАТРИЕВ ЛАУРИЛ ЕТЕР СУЛФАТ CAS № 68891-38-3
Остра  орална  токсичност  –  DL50  над  2000  mg/kg   за  плъхове.  Остра  дермална
токсичност  -  DL50  над  2000  mg/kg  за  зайци.  Има  кожно  дразнещо  действие  при
тестуване  на  бели  зайци  по  метод  на  Draize,  OECD.  То  се  засилва  при  повторна
експозиция.  При  еднократно  въвеждане  в  очния  сак  на  бели  зайци  на  0.1   ml   се
установява  силно изразено дразнене.  Натриевият лаурилетерсулфат в концентрации
над 5 – 10 % в зависимост от експозицията има  дразнещ ефект върху кожата (Байнова,
1983,1985).  Няма  контактна  сензибилизираща  активност  при  изследване  с
максимизиращ тест на морски свинчета.
Няма фототоксичен, мутагенен, канцерогенен ефект и токсичност за репродукцията. 

Препаратът не съдържа вещества, класифицирани като канцерогени, мутагени и 
токсични за репродукцията.
 
Няма налични данни от епидемиологични проучвания за въздействието на препарата 
върху хора.

12. Информация за околната среда
12.1. Екотоксичност
Препаратът не е опасен за околната среда съгласно конвенционалният метод за 
класифициране.
12.2. Подвижност.
Препаратът е разтворим във вода. Очаква се да бъде подвижен в почвата и да достигне 
до подпочвените води. 
12.3. Устойчивост и разградимост
Включените в състава на препарата  анионни ПАВ са над 70% биологично разградим.
12.4. Потенциал за биоакумулиране
Нисък потенциал за биоакумулиране. 



12.5. Други нежелателни ефекти
Няма данни.

13. Третиране на отпадъците
Отпадъците от препарата, 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.:
20 01 Разделно събирани фракции
20 01 29* – перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества;
15 01 Опаковки
15 01 10* – опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни 
вещества. 

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  се 
класифицира в категориите за опасност и изисква рискови фрази:
 
Символ и знак :
C

Корозивен
R-фрази
R34    Предизвиква изгаряния.

Съвети за безопасност:
S1/2         Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца.
S26          При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода
             и да се потърси медицинска помощ.
S37/39       Да се носят подходящи ръкавици и предпазни средства за
             очите/лицето.



S24/25 Да се избягва контакт с кожата и очите.
S45При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и 
когато е възможно да се покаже етикетът.
S62 При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси 
медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикетът.

16. Друга информация  
ЗНАЧЕНИЕ НА R-фразите от т. 2.
R22    Вреден при поглъщане.
R36/37/38  Дразни очите, дихателните пътища и кожата.
R36/38  Дразни очите и кожата.
R41    Риск от тежко увреждане на очите.
R34    Предизвиква изгаряния.
R38    Дразни кожата.


