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    Дата на издаване: 09.08.2016 г.                             Номер на материала: 100113   

 

     ЧАСТ 1: Описание на препарата или сместа и на фирмата 
 

1.1. Идентификатор на продукта 

Eilfix® Spülan Pulver-миещ препарат за съдоиялна машина на прах 

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

Употреба на препарата/на сместа 

Почистващ препарат, алкален 
 

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

Име на фирма:    Becker Chemie GmbH 
Улица:    Вестринг 87-89 
Населено място:              Г-33818 Леополдсхьоe 

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

Лице за контакти:                  Д-р Богнер                                                                                            Тел.:   +49(0)5202-9923-0 

E-Mail:                    info@becker-chemie.de 

Интернет:                                             www.becker-chemie.de 
Отдел издаващ справката:  

1.4.Телефон за спешни случаи:        056/ 85 38 39; 0899 89 76 29 (9-17 часа) 

Токсикология Пирогов:                Спешни случаи извън работно време: 02/ 915 42 33; 915 43 46 
 

 
       

ЧАСТ 2: Възможни опасности 

гос    Телефон: +49(0)5202-9923-0 

ww

 

2.1. Класификация на препарата или сместа 

Регламент на ЕС № 1272/2008  

Категории на опасност: 

Остра токсичност: Остро токсичен 4 

Разяждащо и дразнещо действие върху кожата: Разяжда кожата 1В 

Тежко увреждане на очите /Дразнене на очите: Вреден за очите 1 

Специфична токсичност за определени органи (еднократно излагане): Специф. токс. за опред. органи еднокр. 3 

Опасен за водна среда: Силно токсичен за водни организми с дълготраен ефект 3 

Указания за опасност:  

Опасен за здравето при поглъщане.  

Може да раздразни дихателните пътища. 

Предизвиква силно разяждане на кожата и тежки поражения на очите.  

Силно токсичен за водни организми с дълготраен ефект. 

Класификация в съответствие с Регламент на ЕС № 1272/2008 съгл. Глобалната хармонизирана система за 
класифициране и етикетиране (GHS)    

 

2.2. Елементи на маркировката 

Регламент на ЕС № 1272/2008 

Опасни съставки за етикетиране 

Динатриев метасиликат 

Троклозен натрий, дихидрат (срв. натриев дихлоризоцианурат дихидрат) 

Сигнална дума:  Опасност 

Пиктограми: 

          

 

Указания за опасност:  

  
 

   

 

ЕС-Информационен лист за безопасност 

Н302        Опасен за здравето при поглъщане.     
H335        Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. 
H314         Предизвиква силно разяждане на кожата и тежки поражения на очите. 

mailto:info@becker-chemie.de
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H412         Вреден за водни организми с дълготраен ефект. 
Указания за безопасност 

 

Р260 Не вдишвайте прахта. 

P280 Носете защитни ръкавици и предпазни средства за очите. 

P301+P312  ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Ако се почувствате зле СВЪРЖЕТЕ СЕ С ЦЕНТЪРА ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/лекар.  

P303+P361+P338 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Съблечете незабавно всички пропити дрехи. Облейте  

 кожата с вода или вземете душ.    

P305+P351+P338  ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промийте внимателно с вода за няколко минути.   

  При наличие на контактни лещи по възможност ги свалете. Продължете с промиването. 
 

Особена маркировка за определени смеси 

EUH206     Внимание! Не използвайте с други продукти, тъй като могат да се отделят опасни газове (хлор). 

2.3. Други опасности 

Веществата в сместа не отговарят на критериите за PBT-вещества (PBT = persistent, bioaccumulative, 

toxic) / vPvB-вещества (vPvB = very persistent, very bioaccumulative), съгласно REACH (Регламент относно 

регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали), Приложение XIII.   

 
ЧАСТ 3: Състав/информация за съставките 
 

3.2. Вещества 

Опасни компоненти 
 

CAS-№ Описание Част 

 EО-№.  REACH-№  

 Класификация в съответствие с Регламент на ЕС 1272/2008 (CLP):  
497-19-8 Натриев карбонат >30% 

 207-838-8  011-005-00-2   

 Дразнене на очите 2, H319  
6834-92-0 Динатриев метасиликат >30 % 

 229-912-9 014-010-00-8   

 Разяждащ кожата 1В, Специфична токсичност за определени органи (STOT) SE 3 H314 H335  
68439-51-0  Мастен алкохол С12-14, етоксилиран, пропоксилиран (> 2,5 мола EO / PO) 1 - < 5 % 

 931-986-9    

  Дразнене на очите 2, Силно токс. за водни организми 1, Силно токс. за водни организми с дълготр. ефект 3; H319 H400 H412  
  51580-86-0 Троклозен натрий, дихидрат (срв. натриев дихлоризоцианурат дихидрат) < 1 % 

 220-767-7 613-030-01-7   

 Остро токсичен 4, Дразнене на очите 2, Специф. токсичн. за опред. органи (STOT) SE 3, Силно токс. за водни 
организми 1, Силно токс. за водни организми с дълготр. ефект 1; H302 H319 H335 Н400 

 

 

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

 

ЧАСТ 4: Мерки за оказване на първа помощ 

4.1. Описание на мерките за оказване на първа помощ 
 

Общи указания   

Съблечете замърсеното облекло. 

НЕ предизвиквайте повръщане. 

При вдишване   

След вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух. Консултирайте се с лекар. 

При опасност от загуба на съзнание позициониране и транспортиране в стабилно странично легнало положение. 
 

При контакт с кожата 

При контакт с кожата незабавно измийте с: вода.  

Не мийте със сапун или други алкални почистващи средства.   
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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. 
 

При поглъщане 

Веднага се обърнете към лекар. 

НЕ предизвиквайте повръщане. 

Изпийте достатъчно вода на малки глътки (разтварящ ефект). 

 
4.2. Важни остри симптоми и въздействия настъпващи след известен период  

Няма налични данни 
 

4.3. Указания за неотложна лекарска помощ или специализирано лечение 

Симптоматично лечение. 

 

 

ЧАСТ 5: Мерки за противопожарна безопасност 

5.1. Гасителен агент 
 

Подходящ гасителен агент 
 

Струя вода или прахов пожарогасител. Въглероден двуокис (CO2).  
Съгласувайте гасителните мерки с околната среда. 

 

Неподходящ гасителен агент  
 

           Плътна струя вода 
 

5.2. Особени опасности произтичащи от вещество или сместа 
При нагряване или в случай на пожар е възможна появата на отровни газове.  

 

5.3. Указание за действия при пожар 
 
 

В случай на пожар: Използвайте изолиращ противогаз. 
 

Допълнителни указания 
 

Замърсената от гасенето вода да не се изхвърля в канализацията. 

  

ЧАСТ 6: Мерки при неволно разпръскване 
 

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи 

 Носете лични предпазни средства.  
 Информация за безопасно ползване виж в точки 7 и 8. 
 

  6.2. Мерки за опазване на околната среда 

Не допускайте да попадне в канализацията или във водоеми. Не допускайте да попаднете  в подпочвения/ 
почвения слой. Не допускайте навлизане в повърхностни/подпочвени води. 

     6.3. Методи и материал за ограничаване и почистване 
 

Събраният материал да се третира в съответствие с частта за третиране като отпадък.  

Съберете механично и поставете в подходящи контейнери за изхвърляне на отпадъци. 

 

ЧАСТ 7: Ползване и съхранение 
 

7.1. Предпазни мерки за безопасно ползване 
 

           Указания за безопасно боравене 
 

Избягвайте образуването на прах. 

Указания за предпазване от пожар и експлозия 

   Продуктът не е: възпламеним. 
 

 

7.2. Условия за безопасно съхранение вземайки предвид непоносимостта към продукта 
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Изисквания за складове и контейнери 

Съхранявайте само в оригиналната опаковка.  
Съхранявайте контейнерите в охлаждани, добре вентилирани места. 
 

Допълнителна информация за условията за съхранение 

 Не съхранявайте заедно с хранителни продукти. 

 Клас на съхранение според TRGS 510:  8 B 
 

ЧАСТ 8: Ограничаване и контрол на контакта/лични предпазни средства 

 

8.1.Параметри за контрол  
 

8.2. Ограничаване и контрол на контакта 
 

 
            

   Мерки за предпазване и хигиена 

Дръжте далеч от: хранителни продукти, напитки, храни за животни. 

   По време на работа не яжте, не пийте, не пушете, не смъркайте. 

 Съблечете незабавно замърсеното, пропито облекло. 

 Измийте ръцете преди почивка и след края на работа.  

   Избягвайте контакт с кожата, очите и облеклото.  
 

   Защита очите/лицето 

Подходяща защита на очите: Плътно прилепващи защитни очила.  
 

         Защита на ръцете 

   Носете проверени защитни ръкавици:  

Подходящ материал: PVC (поливинилхлорид). РЕ (полиетилен).        

DIN/EN-норми: EN374 
 

 Защита при дишане 

При правилна употреба и при нормални условия, защита на дихателните пътища не е необходима. 
 

Ограничаване и контрол на въздействието върху околната среда 
 

   Не допускайте да попадне в канализацията или във водоеми. 
 

     
    ЧАСТ 9: Физични и химични свойства 
 

9.1. Данни за основните физични и химични свойства 

Агрегатно състояние:   твърдо:  

Цвят:    бял 

Мирис:    характерен 

          Норма на изпитване 

течно 

тъмносин  

специфичен за продукта 

pH-стойност (при 20 °C):                                                                              14  
 

Промяна в състоянието 

Точка на топене:      не е определена  

Начална точка и диапазон на кипене:    не е определена 

Сублимационна температура:    не е определена 

Точка на омекване:     не е определена 

Температура на възпламеняване:    не е определена 

Точка на възпламеняване:    не е определена                 
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Запалимост       

 Твърдо вещество:      не е определена   

    Газ:       не е определена  

Опасност от експлозия 

няма опасност от експлозия.  

       

 
 

Не се 

 

 Долна граница на взривяемост:    не е определена  

Горна граница на взривяемост:    не е определена  

Температура на възпламеняване:    не е определена  
 

Температура на самовъзпламеняване 

Твърдо вещество:      не е определена  

Газ:       не е определена  

Окисляващи свойства  

   неокисляващ 

Налягане на парата:     не е определено 

Налягане на парата:     не е определено 

Плътност:                    - 

Насипна плътност:     не е определена 

Разтворимост в други разтворители      

   не е определена 

Коефициент на разпределение:    не е определен 

Динамичен вискозитет:       не е определен 

Кинематичен вискозитет:      не е определен 

Време на изтичане:     не е определено 

Плътност на парата:     не е определена  

Скорост на изпаряване:     не е определена 

Изпитване за разделяне на разтворители:    не е определено 

Съдържание на разтворител:    не е определено 
 

9.2. Други данни  
 

Съдържание на твърди частици:    не е определено 

не е определено 

 
ЧАСТ 10: Стабилност и реактивност 

 

10.1. Реактивност 

  При боравене и съхранение според предназначението няма опасни реакции. 

10.2. Химическа стабилност 

Не са известни опасни реакции. 

10.3. Възможност за опасни реакции 
 

Не са известни опасни реакции. 
 

10.4. Условия, които трябва да се избягват 

При боравене и съхранение според предназначението няма опасни реакции.  

10.5. Несъвместими материали 

Вещества, които да се избягват: киселина. 

10.6. Опасни продукти от разпадане  

Термичното разпадане може да доведе до освобождаването на резидентни газове и дим. 
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ЧАСТ 11: Токсикологични данни 
 

11.1. Данни относно токсикологичното въздействие 

 
Токсикинетика, обмяна на веществата и разпределение 

 

Няма данни за подготовката и самата смес. 
 

Остра токсичност 

Няма данни за подготовката и самата смес. 
 

CAS-№ Описание 

 Начини на контакт Доза Видове Източник 

Метод 
497-19-8 Натриев карбонат 

 орално LD50       4090 мг/кг плъх IUCLID 

6834-92-0 Динатриев метасиликат 

 орално LD50 800 - 1400 

мг/кг 

плъх  

51580-86-0 Троклозен натрий, дихидрат (срв. натриев дихлоризоцианурат дихидрат) 
 орално ATE 500  мг/кг   

   
   

Дразнене и корозивност 

 Дразнене на очите: разяждащ. 
 Дразнене на кожата: разяждащ.  

Сенсабилизиращо действие 

  Не е сенсабилизиращ. 
 

Специфични въздействия при опити с животни 

  Няма данни за подготовката и самата смес. 
 

 Други данни за тестове 
     Класификацията е направена по метода за класификация на Директива за приготвяне (1999/45/EG). 

 

ЧАСТ 12: Екологична информация 
 

12 .1. Токсичност 
 

Няма налични данни за екотоксикологичност. 
 

CAS-№ Описание 

 Токсичност за водни организми Доза [ч] | [д] Видове Източник 

111-76-2 Натриев карбонат 

 Остра токсичност за риби LC50   300 мг/л   96 ч Lepomis macrochirus  

 Остра токсичност за 
ракообразни 

EC50   265 мг/л   48 ч Daphnia magna IUCLID 

6834-92-0 Динатриев метасиликат 

 Остра токсичност за риби LC50   300 мг/л   96 ч Brachydanio rerio OECD 203 

 Остра токсичност за ракообразни EC50   265 мг/л   48 ч Daphnia magna  
 

12.2. Устойчивост и разградимост 

Използваните в сместа повърхностно-активни вещества съотв. на Директивата за детергенти (№ 648/2004)  

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

12.3. Биоакумулиране 

Няма налични данни. 
 

12.4. Преносимост в почвата 

Няма налични данни.                                                                                                                                                                                                                     
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12.5. Резултати от оценка PBT- и vPvB 
 

Сместа не съдържа vPvB-вещества (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) съотв. не попада под 

Приложение XIII на Директива (EО) 1907/2006. Сместа не съдържа PBT- вещества (PBT = persistent, 

bioaccumulative, toxic) съотв. не попада под Приложение XIII на Директива (EО) 1907/2006.    

12.6. Други вредни въздействия 

Няма налични данни. 

Допълнителни указания 

Продуктът не трябва да попада във водоеми без предварителна обработка. 
 

ЧАСТ 13: Указания за третиране на отпадъците 

 
13.1. Метод 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. 

Отстраняване съгласно действащите разпоредби.  

Изхвърляне на непочистена опаковка и препоръчвано средство за почистване 

Напълно използвани опаковки могат да бъдат предадени в пункт за рециклиране. 

 
 ЧАСТ 14: Информация за транспортт 
 

Сухопътен транспорт (ADR/RID) 
14.1. UN-номер:    UN 3262 

14.2. Надлежно    РАЗЯЖДАЩО ОСНОВНО НЕОРГАНИЧНО ВЕЩЕСТВО, N.A.G 

UN-обозначение на стоката:   (Динатриев метасиликат)  

14.3.Транспортен клас на опасност:  8 
 

14.4. Група на опаковане:   III 

Етикет за опасност:   8 

 

 

 

 

Класифициращ код:   C6 

Други предписания:  274 

Ограничено количество (LQ):   5 кг 

Свободно поставено количество:  E1 

Категория на превозване:   3 

Номер за опасност:   80 

Код на тунелно ограничение:   E   

  Речен транспорт (ADN) 

14.1. UN-номер:    UN 3262 

14.2. Надлежно    РАЗЯЖДАЩО ОСНОВНО НЕОРГАНИЧНО ВЕЩЕСТВО, N.A.G 

UN-обозначение на стоката:   (Динатриев метасиликат)  

14.3.Транспортен клас на опасност:  8 
 

14.4. Група на опаковане:   III 

Етикет за опасност:   8 

 

 

 

 

Класифициращ код:   C6 

Други предписания:  274 

Дата на издаване: 09.08.2016 г.                           Номер на материала: 100113                                                      страница 7 от 9 

 

ЕС-Информационен лист за безопасност  
Съгласно Директива № 1907/2006 на Европейския съюза 

 



 

 

 

 Eilfix® Spülan Pulver 

 

Ограничено количество (LQ):   5 кг 

Свободно поставено количество:  E1 
 

Морски транспорт (IMDG) 

14.1. UN-номер:    UN 3262 

14.2. Надлежно    РАЗЯЖДАЩО ОСНОВНО НЕОРГАНИЧНО ВЕЩЕСТВО, N.A.G 

UN-обозначение на стоката:   (Динатриев метасиликат)  

14.3.Транспортен клас на опасност:  8 
 

14.4. Група на опаковане:   III 

Етикет за опасност:   8 

 

 

 

 

Други предписания:  223, 274 

Ограничено количество (LQ):   5 кг 

Свободно поставено количество:  E1 

EmS:      F-A, S-B 
 

Въздушен транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR) 

14.1. UN-номер:    UN 3262 

14.2. Надлежно    РАЗЯЖДАЩО ОСНОВНО НЕОРГАНИЧНО ВЕЩЕСТВО, N.A.G 

UN-обозначение на стоката:   (Динатриев метасиликат)  

14.3.Транспортен клас на опасност:  8 

14.4. Група на опаковане:   III  

Етикет за опасност:    8 

 

 
 

Други предписания:   A3 A803 

Ограничено количество (LQ) пътнически:   5 кг 

Пътнически LQ:    Y845 

Свободно поставено количество:  E1  

IATA-Инструкция за опаковане - пътнически:   860 

IATA-Максимално количество - пътнически:   25 кг 

IATA-Инструкция за опаковане - товарен:   864 

IATA-Максимално количество - товарен:   100 кг   

14.5. Опасности за околната среда 

 ОПАСЕН ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА:   не   
 

ЧАСТ 15: Правни разпоредби 
 

15.1. Предписания за безопасност, опазване на здравето и околната среда / специфични правни разпоредби за препарата или сместа 

Разпоредби на ЕС 

Допълнителни указания 

Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH) 

Обозначение в съответствие с Регламент (ЕС) №. 1272/2008 [CLP] 

Класификация в съответствие с Регламент на ЕС № 1272/2008 [CLP] 

Национални разпоредби 

Клас опасност за водите:    1 - слабо опасен за водата 
Статус:     Правило за смесване според VwVwS АРВМ Приложение 4, № 3 
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 Eilfix® Spülan Pulver 

 

 

15.2. Оценка на безопасността на химичното вещество  

Не са извършвани оценки на безопасността на химичното вещество в тази смес.  

 

ЧАСТ 16: Друга информация 
 

 Промени 

             Този лист съдържа промени в сравнение с предишната версия в глава/и: 1, 2, 3, 8, 14. 

Дословни  фрази H и EUH (номерация и пълен текст) 

Н302 Опасен за здравето при поглъщане.   

H314  Предизвиква силно разяждане на кожата и тежки поражения на очите. 

H319  Предизвиква остро дразнене на очите. 

H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. 

Н400 Силно отровен за водни организми. 

H410 Остро токсичен за водни организми с дълготраен ефект. 

H412  Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. 

EUH031  При контакт с киселини се отделя токсичен газ. 

EUH206  Внимание! Не използвайте с други продукти, тъй като могат да се отделят опасни газове (хлор). 

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.  
 

(Данните за опасните съдържащи се вещества са взети от последния валиден информационен лист за 

безопасност на поддоставчика) 
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