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    1. Описание на препарата или на сместа и на фирмата 
 

     1.1.Производствен фактор :Teppich-Shampoo-Шампоан за килими 

1.2.Употреба на препарата/на сместа: Перилен  препарат 

          1.3. Употреби, които не се препоръчват: Няма информация.  
 
Описание на фирмата 

Име на фирма: 
Улица: 

  Населено място: 

Becker Chemie GmbH 
Вестрин 87-89 
Г-33818 Леополдсхьое 

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

Лице за контакти: д-р Богнер Телефон: +49(0)5202-9923-0 

E-Mail:  info@becker-chemie.de 

Интернет: 
Отдел издаващ справката: 

 

Телефон за спешни случаи: 
 

    Токсикология Пирогов  

 
2. Възможни опасности 

www.becker-chemie.de 
Отдел безопасност на продуктите Тел.: +49(0)5202-9923-0 
 

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 

Сместа не е класифицирана като опасна съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008. 

2.2. Елементи на етикета 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 

EUH208      Съдържа Смес от 5-хлоро-2-метил-2Н-изотиазол-3-он [EG № 247-500-7] и 

2-метил-2Н-изотиазол-3-он [EG № 220-239-6] (3: 1). Може да предизвика алергични реакции. 

Забележка относно етикетирането 

Веществото не е класифицирано като опасно по смисъла на Регламент (ЕО) № 1272/2008.    

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. 

 
 

3. Състав/информация за съставките 
 

3.1. Вещества 

Опасни компоненти 
 

CAS-№ Описание Част 

 EО-№. Индекс-№ REACH-№  

 Класификация в съответствие с Регламент на ЕС 1272/2008 (CLP):  

 Алкил етер карбоксилна киселина, натриева сол 1 - < 5 % 

     

 Дразнене на очите 2; H319  

  Пълен текст на фразите H и EUH: вижте част 16. 
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Съгласно Директива № 1907/2006 на Европейския съюз 

  

 
 
Допълнителна информация 
Етикетиране на съставките съгласно Регламент ЕО № 648/2004: 5-15% анионни повърхностно активни 
вещества,  <5% фосфати. 
Друга информация: парфюми, Метилхлоризотиазолин,Метилизотиазолинон, Бензизотиазолинон. 
 

4. Мерки за оказване на първа помощ 
         
       Първа помощ при вдишване: Погрижете се за чист въздух. Изведете засегнатите от опасния участък. 
            Първа помощ при контакт с кожата: При допир с кожата, незабавно измийте с: вода. Съблечете незабавно замърсеното,                      
пропито облекло.  При раздразнение на кожата се консултирайте с лекар. 
           Първа помощ при контакт с очите:Незабавно внимателно изплакнете с душ за очи или с вода.При появили се или  
продължаващи оплаквания се консултирайте с лекар. 
             Първа помощ при поглъщане 

Не предизвиквайте повръщане. 

При инцидент или неразположение незабавно се свържете с лекар (при възможност покажете този етикет). 

 
 
5. Мерки за противопожарна безопасност 

 
Гасителен агент 

 

Подходящ гасителен агент 

Пръскане с вода 

Пяна 

Неподходящ гасителен агент от съображения за сигурност 

Плътна водна струя 

Особени опасности от самото вещество или приготвянето, неговите продукти при изгаряне или възникналите газове 
 

При пожар могат да възникнат:  

газове / пари, вредни за здравето. 

газове / пари, дразнещи. 

Специално защитно облекло при борба с огъня 

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

  Замърсената вода от гасенето да се събере отделно. 
 

6. Мерки при неволно разпръскване 
 

Лични предпазни мерки 

Избягвайте допир с очите 

Опасност от подхлъзване при разливане/разпръскване на продукта. 
 

Мерки за опазване на околната среда 

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

Методи за почистване 

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

 

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. 

      

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

    Мерки за предпазване и хигиенаПо време на работа не яжте, не пийте, не пушете, не смъркайте. 
   Защитни ръкавици:Защитни ръкавици: не са необходими. 

ЕС-Информационен лист за безопасност 
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Защитни очила 

       Защитни очила: Не са необходими. 
 

9. Физични и химични свойства 
 

Общи данни 

Агрегатно състояние: 

Цвят: 

Мирис: 

       

течно 

бял 

парфюм 

 

 

 
 
 
 

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

pH-стойност (при 20 °C):  9 
 

Промяна в състоянието 
Точка на топене:                                                                                                    Не е определено 
 Точка на кипене:                                                                                                         >100°С 

            Температура на сублимация:                                                                          Не е определено 
           Точка на омекване:                                                                                           Не е определено 
           Точка на запалване:                                                                                        > 100 ° C 
 

                Плътност: 1.013 g / cm3 

Опасност от експлозия 

няма опасност от експлозия. 

Окисляващи свойства 

не се окислява 

 

Други данни 
 

не е запалим  
 
 

    10. Стабилност и реактивност 

  

 

 

 

 

           

 
 

10.1. Реактивност:Няма опасни реакции с правилно съхранение и работа. 

10.2. Химична 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:Няма опасни реакции с правилно съхранение и работа. 

10.5. Несъвместими материали :Няма опасни реакции с правилно съхранение и работа. 

10.6. Опасни продукти на разлагане :Термичното разлагане може да доведе до отделяне на дразнещи газове и пари. 
 

 

11. Токсикологични данни 
 

 Токсикологични тестове 

               Остра токсичност 

Няма налични токсикологични данни.  

        Дразнене и разяждащо действие 

Дразнене на кожата: дразни леко. 

Дразнене на очите: дразни леко. 

 

12. Екологична информация 
 

  12.2. Устойчивост и разградимост 

Повърхностно активното вещество, съдържащо се в тази смес, отговаря на условията за биоразградимост, както е описано в 

Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите. 

Информационен лист за безопасност 
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12.3. Биоакумулиране:Няма индикация за потенциално биоакумулиране. 

12.4. Мобилност в почвата:Няма налични данни 

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. 
 

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 

Опаковка: Напълно използваната опаковка може да бъде върната в пункт за отпадъци. 
 

14. Информация за транспорт 
 

Сухопътен транспорт (ADR/RID) 

ADR/RID – клас: 

 

Не е опасен товар по смисъла на директивите за транспорт. 

 

15. Правни разпоредби 
 

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

Вещество или смес 

Регламентите на ЕС 

Информация за Директивата за НТО 2010/75 / ЕС                       <3% 

(VOC): 

Информация за директивата за ЛОС                                              <3% 

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 опасност за водите:   1 – слабо опасен за водата 

Статус:    Клас опасност за водите – самооценка 

15.2. Химическа безопасност за оценка 

Не е извършена оценка на химическата безопасност за това вещество. 
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ЧАСТ 16. Друга информация 

 
        Дословни  фрази H и EUH (номерация и пълен текст) 

         H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. 
          EUH208        Съдържа Смес от 5-хлоро-2-метил-2Н-изотиазол-3-он [EG № 247-500-7] и 
                                2-метил-2Н-изотиазол-3-он [EG № 220-239-6] (3: 1). Може да предизвика алергични реакции. 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


