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1. Описание на препарата или на сместа и на фирмата 

 

1.1.Описание на материала или продукта 

         Bacy-San- Унищожител на миризми 

1.2. Важни, идентифицирани употреби на продукта или сместа и употреби, които не се препоръчват  
 

Употреба на препарата/на сместа 

Почистващ препарат 

Употреби, които не се препоръчват 

 Няма информация.  
1.3. Подробни данни за доставчика, който е изготвил информационния лист за безопасност 

Име на фирма: 

Улица: 

Населено място: 

Becker Chemie GmbH  
Вестринг 87-89 
Г-33818 Леополдсхьоe 

Телефон:                                                +49(0)5202-9923-0                                                               Факс:+49(0)5202-9923-12 
E-Mail:  info@becker-chemie.de

Лице за контакти: 

Интернет: 

Отдел издаващ справката: 

господин Д-р Богнер  

 

www.becker-chemie.de 

 
Телефон за спешни случаи: 
 

 

Токсикология Пирогов: 

 
2. Възможни опасности 

056/ 85 38 39; 0899 89 76 29 (9-17 часа) 

02/ 915 42 33; 915 43 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.1. Класифициране на веществото или сместа 
Регламент (ЕО) № 1272/2008 
Категории на опасност: 
Разяждане / дразнене на кожата: дразни кожата. 2 
Сериозно увреждане на очите / дразнене на очите: Дразнене на очите. 2 
Опасен за водната среда: Aqu. Лет. 3 
Предупреждения за опасност: 
Предизвиква дразнене на кожата. 
Предизвиква сериозно дразнене на очите. 
Вреден за водните организми с дълготраен ефект. 
2.2. Елементи на етикета 
Регламент (ЕО) № 1272/2008 
Сигнална дума: Внимание 
Пиктограма: 
Предупреждения за опасност: 
H315                             Предизвиква дразнене на кожата. 
H319                             Предизвиква сериозно дразнене на очите. 
H412                             Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. 
Препоръки за безопасност: 

P273 Да се избягва изпускане в околната среда. 

P280 
Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/ 
предпазна маска за лице. 

P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. 
 
 
 

ЕС-Информационен лист за безопасност 

mailto:info@becker-chemie.de
http://www.becker-chemie.de/
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P305+P351+P338 

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в  
продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи,  
ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте  
да промивате. 

                                                                                                                                       
  EUH208                       Съдържа алфа-хексил канелен алдехид, дипентен, 2- 
(4-терт-бутилбензил) пропионалдехид. Може да предизвика алергична реакция 

 

3. Състав/информация за съставките 
 

3.2. Смеси 
 

Опасни компоненти 
 

CAS-№ Описание Част 

 EО-№.  REACH-№  

 Класификация в съответствие с Регламент на ЕС 1272/2008 (CLP):  
64-17-5 Етанол (вж. Етилов алкохол) 1 - < 5 % 

  200-578-6 603-002-00-5 01-2119457610-00  

 
Лесновъзпламеняваща се течност 2, Дразнене на очите 2; H225 H319 

 

68515-73-1 Алкилполигликозид С8-10 1 - < 5 % 

 500-220-1  01-2119488530-36  

 

Дразнене на очите 1;  H318 

 

68439-50-9 Алкохоли, С12-14, етоксилирани (> 5 - <15 EO) 1 - < 5 % 

 932-106-6    

 Силно токсичен 4, Дразнене  на очите. 1, Вреден за водните организми с дълготраен ефект 3; H302 H318 H412  

68424-85-1 Кватернерни амониеви съединения, бензил-С12-С16-алкилдиметилхлорид 1 - < 5 %      

 270-325-2    

 Корозивно за метали 1, Остра тоскичност 4, Корозия/дразнене на кожата 1B, Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите 1, 
Опасно за водната среда-остра опасност 1 (M-Factor = 10), Опасно за водната среда-хронична опасност 1; H290 H302 H314 H318 
H400 H410 

 

 

101-86-0 АЛФА -ХЕКСИЛКАНЕЛЕНАЛДЕХИД < 1 %       

 202-983-3    

 Дразнене на кожата 1, H317 

 

 

138-86-3 Дипентен < 1 %   

 205-341-0 601-029-00-7   

 Запалими течности 3, Корозия/дразнене на кожата 2, Сенсибилизация-кожна 1, Опасно за водната среда-остра опасност 1, Опасно 
за водната среда-хронична опасност 1; H226 H315 H317H400 H410 
 

 

84-66-2 Диетилфталат 
 

< 1 % 

 201-550-6    

 Силно токсичен 3; H331  

80-54-6 2- (4-трет-бутилбензил) пропионалдехид < 1 % 

 201-289-8    

 Токсичност за репродукцията 2, Остра токсичност 4, Корозия/дразнене на кожата 2, Сенсибилизация-кожна 1, Опасно за водната 
среда-хронична опасност 2; H361 H302 H315 H317 H411  

Пълен текст на фразите H и EUH: вижте част 16.  
 

         Допълнителна информация 
         Етикетиране на съставките съгласно Регламент ЕО № 648/2004:<5% нейонни повърхностно активни вещества,  
         катионни повърхностноактивни вещества.  
         Друга информация: Аромати  
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4. Мерки за оказване на първа помощ 
       

     Общи указания 

Съблечете незабавно замърсеното, пропито облекло. Не предизвиквайте повръщане. 
 

Първа помощ при вдишване 

Погрижете се за чист въздух. При продължителни оплаквания потърсете лекар. При опасност от загуба на 
съзнание положете и транспортирайте в стабилно странично положение. 

  Първа помощ при контакт с кожата 

При допир с кожата незабавно измийте с много вода и сапун. 

 
 
 

Първа помощ при контакт с очите 

Ако продукта попадне в очите, незабавно при отворени клепачи промийте с много вода минимум 5 минути. 
След това се консултирайте с очен лекар. 

 

Първа помощ при поглъщане 

Изпийте достатъчно вода на малки глътки (разтварящ ефект). Не предизвиквайте повръщане. 

Незабавно се консултирайте с лекар. 
 

5. Мерки за противопожарна безопасност 

 
Гасителен агент 

Водна струя за гасене или прахообразен гасителен агент. 

Съгласувайте с пожара на обкръжаващата среда. 

Специално защитно облекло при борба с огъня 

 В случай на пожар: Използвайте автономен уред за предпазване на дишането. 
 

6. Мерки при неволно разпръскване 

        Лични предпазни мерки 

Поставете защитни средства и дръжте далеч незащитените лица. 
Мерки за опазване на околната среда 

Замърсената вода от гасенето да се отстрани съгласно предписанията на властите.  

Не позволявайте да попадне в канализацията или водни източници. 

Методи за почистване 

Третирайте с абсорбиращ материал (пясък, абсорбиращ агент, свързващо киселинно вещество, универсално 
свързващо вещество) .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационен лист за безопасност 
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7. Ползване и съхранение 

 
Ползване 

 

Указания за безопасна боравене 

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. 
 

Указания за предпазване от- пожар и експлозия 

Не са необходими специални мерки. 
 

Съхранение 
 

Изисквания за складове и контейнери 

Не съхранявайте заедно с хранителни продукти, напитки и храна за животни.  

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. 

Допълнителни указания към условията за съхраняване 

Не съхранявайте заедно с хранителни продукти. 
 

8. Ограничаване и контрол на контакта/лични средства за безопасност 

 
Гранични стойности за контакт 

 

Гранични стойности на работното място (TRGS 900) 
 

CAS-№ Описание   ml/m³ mg/m³ F/m³ Пиково огр. 

категория 
Вид 

64-17-5 Етанол 500 960  2(II)  

Ограничаване и контрол на контакта 
 

Мерки за предпазване и хигиена 

По време на работа не яжте, не пийте, не пушете, не смъркайте. 
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           Защита при дишане 

 
 

Защитни ръкавици

 

 
Не е необходима защита при дишане. 
 

 
Трябва да се изберат защитни ръкавици за химикали в зависимост от концентрацията и  

количеството опасен препарат на работното място. 

Защитни очила 

  Защитни очила: не са необходими. 
 

Защита на тялото 

                 Защита на тялото: не е необходима. 
 

9. Физични и химични свойства 

 
Общи данни 

Агрегатно състояние : 

Цвят: 

Мирис: 

 

 
течно 

безцветен 

характерен 
 

Важни данни за опазване на здравето и околната среда, както и за безопасност 
 
 

pH-стойност (при 20 °C):  8,5 
 

Промяна в състоянието 

 
 
Норма на изпитване 

Температура на топене:  

Точка на топене: 

Точка на горене: 
 

Опасност от експлозия 

няма опасност от експлозия. 
 

Окисляващи свойства 

не се окислява. 
 

Газово налягане:  

(при 20 °C) 

- 80 °C 

110 °C  

Не е определена 

 

 
 
 
 
 

2,3 hPa 

 
0,96 g/cm³ 

 

10. Стабилност и реактивност 

 
Условия, които трябва да се избягват 

Няма опасни реакции при правилна употреба и съхранение. 
 

11. Токсикологични данни 

 
Токсикологични тестове 

 

Остра токсичност 

 Няма налични токсикологични данни. 
 

12. Екологична информация 

 
Екотоксичност  

Няма налични данни за екотоксичност. 
 

Устойчивост и разградимост 

        Използваните в сместа повърхностни активни вещества съотв. на Директива за детергенти (№ 648/2004) 

        и са напълно аеробно разграждащи се. Продукта не влияе на AOX-стойността на водата. 

Информационен лист за безопасност 
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13. Указания за третиране на отпадъците 

 
Препоръка Разпределението на кодовете на отпадъците /наименованията на отпадъците трябва да се извърши 

съгласно специфичните условия на Европейския каталог за отпадъците. 

Изхвърляне на непочистена опаковка и препоръчвано средство за почистване 

 Напълно използваните опаковки могат да бъдат върнати в пункт за отпадъци. 
 

14. Информация за транспорт 

Сухопътен транспорт (ADR/RID) 

ADR/RID-клас: 

 
15. Правни разпоредби 

 
Не е опасен товар по смисъла на директивите за транспорт. 

    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16. Друга информация 

15.1. Специфични за безопасността, здравето и околната среда разпоредби / 
законодателство 

Вещество или смес 

Регламентите на ЕС 

Информация за Директивата за НПО 2010/75 / ЕС 8% 

(VOC): 

Информация за директивата за ЛОС 8% 

2004/42 / ЕО: 

Допълнителна информация 

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 
(REACH) 

Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP] 

Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP] 

Национални разпоредби 

Клас на опасност за водата: 2 - значително опасен за водата 

Състояние: Правило за смесване съгласно VwVwS Приложение 4, № 3 

15.2. Химическа безопасност за оценка 

Не е извършена оценка на химическата безопасност за това вещество.

Съкращения 

ADR: Съгласувано с европейския договор за транспортиране на опасности 

(Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по шосе) 

IMDG: Международен морски кодекс за опасни товари 

IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт 

GHS: Глобална хармонизирана система за класификация и етикетиране на химикали 

EINECS: Европейски опис на съществуващите търговски химични вещества 

ELINCS: Европейски списък на нотифицираните химични вещества 

CAS: Служба за химични абстракции 

LC50: летална концентрация, 50% 

LD50: Смъртоносна доза, 50% 

 

 

 

 

 

 

Информационен лист за безопасност 
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Текстове на H- и EUH-фрази (номер и пълен текст) 

               H225 Силно запалими течност и пари. 

               H226  Запалими течност и пари. 

             H290 Може да бъде корозивно за металите. 

               H302 Вреден при поглъщане. 

               H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. 

               H315 Предизвиква дразнене на кожата. 

               H317 Може да причини алергична кожна реакция. 

               H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. 

               H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. 

               H331 Токсичен при вдишване. 

               
Н361      Предполага се, че уврежда оплодителната способност или увреждане на плода 
при бременност. 

               H400 Силно токсичен за водните организми. 

               H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

               H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

               H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. 
                EUH208  Съдържа алфа-хексил канелен алдехид, дипентен, 2-(4-терт-бутилбензил) пропионалдехид.  
                                 Може да предизвика алергична реакция 
                 Друга информация   Указанията за преработка и употреба се намират в техническата листовка към продукта. 

Информацията е актуална към данните ни към настоящия момент, въпреки това те не  

определят със сигурност характеристиките на продукта и не обвързват в правно отношение. 

 


