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1. Идентификация на веществото/сместа и фирмата/предприятието: 

 

1.1. Идентификатори на продукта 

Търговско наименование: Баркли Варварин 360 

Химично наименование: N-(phosphonomethyl) glycine (IUPAC, CA) 

Синоним:   глифозат 

Химична група:  изопропиламин 

Химична формула:  C3H8 NO5P [ RMM = 169.08 ] 

 

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, 

и употреби, които не се препоръчват  

 

Вид употреба:  продукт за растителна защита, хербицид 

   

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност  

Доставчик:   Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. 

Адрес:   Damastown Way 

   Damastown Industrial Park 

   Mulhuddart 

   Dublin 15 

Телефон:    01 - 8112900;  

Факс:    01 - 8224678 

 

Телефон за спешни случаи: 00-353-1-8112900 (от 9 ч. до 17 ч.) 

    00-353-863857769 (от 17 ч. до 9 ч.) 

 

Наименование и адрес на лицето, което пуска на пазара химично вещество /смес: 

Суммит Агро Румъния СРЛ - клон България КЧТ    

ул. “Бигла” № 39, партер, офис 2  

1164 София, БЪЛГАРИЯ 

Тел: 02/962 49 01, Факс: 02/962 48 76                                                 

Email: sumiagro@sab.bg 

 

1.4. Телефон за връзка в случай на спешност 

За България - Клиника по токсикология към МБАЛСМ “Н. И. Пирогов” 

Телефон за спешни случаи: 02 9154 409 (в стандартно работно време без събота и неделя) 

или 02 9154 346 (непрекъснато обслужване)  

 

2. Описание на опасностите 

 

2.1. Класификация на веществото или сместа 

 

Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 [CLP] 

Eye Irrit. 2 - H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите 
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Aquatic Chronic 2 - Н411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект 

 

Класификация в съответствие с Директива 1999/45/ЕС 

Xi Дразнещ 

N Опасен за околната среда 

R41 Риск от тежко увреждане на очите 

R51/53 Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни 

ефекти във водната среда 

 

2.2. Елементи на етикета 

 

Сигнала дума: Внимание 

Пиктограми за опасност:     

      GHS07               GHS09      

 

Предупреждения за опасност 

Н411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект 

Н319 Предизвиква сериозно дразнене на очите 

 

Препоръки за безопасност 

Р102 Да се съхранява извън обсега на деца 

Р280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна 

маска за лице. 

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. 

P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински 

съвет/помощ. 

 

Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли чрез лицензирана фирма за обезвреждане на 

опасни отпадъци или на места за събиране на опасни отпадъци с изключение на празните 

чисти съдове, които могат да бъдат изхвърляни като неопасни отпадъци.   

 

SP1  Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се 

почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води./Да се 

избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.) 

 

 

2.3. Други опасности 

Продуктът не се счита за  PBT или vPvB. 
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3. Състав / информация за съставките 
 

Субстанция или смес: Смес 

 
Наименование CAS № EC № Концентра

ция 

Класификация 

(67/548) 

Класификация 

(1272/2008) 

Glyphosate isopropylamine 

salt 

38641-94-0 254-056-8 30-60%  N, R51/53 Aquatic Chronic 2 - 

H411 

Tallow alkylamine ethoxilate 61791-26-2 500-153-8 10-30% Xn; R22, Xi: 

R36, N; R51/53 

Acute Tox. 4 - H302 

Eye Irrit. 2 - H319 

Aquatic Chronic 2 - 

H411 
Пълният текст на R-Н-фразите е посочен в Раздел 16 

 

 

4. Мерки за оказване на първа помощ 

 

4.1.     Описание на мерките за първа помощ 

 

При вдишване: Преместете пострадалия на чист въздух. Дръжте го 

затоплен и в покой. При наличие на дискомфорт, 

потърсете медицинска помощ. 

 

При поглъщане: Незабавно да се изплакне устата и да се изпие 200-300 

мл вода. ДА НЕ се предизвиква повръщане. Незабавно 

потърсете медицинска помощ.  НИКОГА ДА НЕ СЕ 

ПРЕДИЗВИКВА ПОВРЪЩАНЕ ИЛИ ДА СЕ ДАВАТ 

ТЕЧНОСТИ НА ЧОВЕК ИЗПАДНАЛ В БЕЗСЪЗНАНИЕ.  

 

При контакт с кожата: Свалете всички замърсени дрехи, обувки и чорапи. 

Измийте замърсената кожа с течаща вода и сапун. Ако 

дразненето продължава, незабавно се консултирайте с 

лекар.  

 

При контакт с очите: Незабавно изплакнете с течаща вода в продължение на 

най-малко 15 минути. Ако имате контактни лещи ги 

свалете и дръжте очите широко отворени при 

изплакването. Незабавно потърсете медицинска помощ. 

 

 

5. Мерки при гасене на пожар 

 

5.1. Средства за гасене на пожар 

Подходящи средства за гасене на пожар: пяна, въглероден диоксид, сухи химикали или 

водна мъгла.  

Неподходящи средства за гасене на пожар: Не използвайте водна струя под високо 

налягане, тъй като тя ще разпространи огъня. 
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5.2. Съвети за пожарникарите  

Де се избягва вдишването на изпаренията от пожара. Стойте от наветрената страна за 

да избегнете пушека. Не позволявайте водата използвана за гасене на пожара да попадне 

в канализацията или водни източници.  

При гасене на пожар, да се носи въдушен дихателен апарат и пълна предпазна предпазна 

екипировка.  

 

6. Мерки при аварийно изпускане 

 

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

Да се носят предпазни дрехи, както е описано в Раздел 8 на този информационен лист.  

 

6.2. Мерки за опазване на околната среда 

Да не се допуска попадане на продукта в канализацията или водни басейни. Съберете 

разсипания продукт с пясък, почва или други подходящи абсорбиращи материали. 

Незабавно уведомете местните компетентни органи в случай на попадане на продукт в 

канализацията или водни басейни.  

 

6.3. Методи и средства за ограничаване и почистване  

Абсорбирайте разлива с вермикулит, сух пясък или почва и съберете материалите от 

почистването в отделен контейнер за по-късно унищожаване в съответствие с 

националните и местни изисквания.  

 

7. Работа и съхранение 

 

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа  

Прочетете и следвайте инструкциите за употреба. Да не се яде, пие и пуши по време на 

работа с продукта. Да се осигури добра вентилация. Необходимо е да се спазва добра 

лична хигиена. След приключване на работа, измийте ръцете и всички замърсени части от 

тялото със сапун и вода  

 

7.2.     Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости 

Съхранявайте продукта отделно от храни, напитки и фуражи. Да се пази от достъп на 

деца. Да не се съхранява в  съдове от галванизирана или нелегирана нисковъглеродна 

стомана.  Да се пази от замръзване. Да се съхранява в плътно затворени оригинални 

опаковки, в сухи и хладни помещения. 
 
 

7.3.  Специфични крайни употреби 

Използвайте този продукт само за растителна защита. 

 

8. Контрол на експозицията и лични предпазни средства 

 

Предпазна екипировка  
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Изисквания за мястото за  манипулации с продукта 

Да се осигури оборудване за промиване на очите. Да се осигури бързо оттичане на 

разливи. 

Инженерен контрол 

Да се осигури адекватна вентилация, включително подходяща локална вентилация, за да 

се предотврати надвишаване на определените лимити на експозиция. 

Предпазване на ръцете: Да се носят предпазни ръкавици.  

Предпазване на очите: Предпазни очила/личев щит. 

Хигиенни мерки: По време на работа с продукта да не се яде, пие или пуши. Измийте 

ръцете след работа с продукта. 

 

9.  Физични и химични свойства 

 

9.1.  Информация за основните физични и химични свойства 

Физична форма:  течност 

Цвят:    сламено жълт   

Миризма:   слаба миризма 

Разтворимост:  разтворим във вода  

Относителна плътност: 1.167 г/мл  

рН:    5,3 (1% разтвор във вода) 

Точка на запалване:  68оС  

Точка на кипене:  не е класифициран 

Точка на топене:  неприложимо 

Запалимост:   не е запалим 

Самовъзпламеняване: няма информация 

Експлозивни свойста: не 

Окислителни свойства: не 

Натиск на парите:  няма информация 

 

10. Стабилност и реактивоспособност 

 

10.1.  Химическа стабилност 

Стабилен при нормални температури и  препоръчаната употреба. 

 

10.2.  Условия, които трябва да се избягват  

Да се избягва излагане на високи температури и директна слънчева светлина. Да се пази 

от замръзване.  

 

10.3.  Несъвместими материали 
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Да не се съхранява или разтваря в съдове от съдове от галванизирана или нелегирана 

нисковъглеродна стоманал Да се съхранява в HDPE опаковките, в които  както е 

доставен.  

 

10.4.  Опасни продукти на разпадане 

Няма опасни рападни продукти при нормални условия на съхранение и употреба.  

 

11. Токсикологична информация 

 

11.1. Информация за токсикологичните ефекти 

 

Остра орална токсичност ЛД50 (плъх) >2000 мг/кг 

Остра дермална токсичност ЛД50 (плъх) >2000 мг/кг 

Дразнене на очите Дразнещ за очите. Риск от сериозно увреждане на 

очите. 

Дразнене на кожата Не се очаква дразнене на кожата при нормална 

употреба. 

 

12. Информация за околната среда 

 

12.1.  Токсичност  

Продуктът съдържа субстанция, която е токсична за водните организми и може да 

предизвика дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. 

 

Токсичност за риби ЛС50 (96 ч.) 4,8 мг/л 

Токсичност за Daphnia ЕС50 (48 ч. Daphnia magna) 33,6 мг/л 

Токсичност за водорасли IС50 (72 ч.) 4,1 мг/л 

 

13. Третиране на отпадъците 

 

13.1. Обща информация 

Отпадъците от продукта са класифицирани като опасен отпадък. Да се унищожават в 

лицензирани за целта места, в съответствие с националните и местни изисквания.  

 

13.2.  Методи за третиране на отпадъците 

Отпадъци и остатъци от продукта да се унищожават, в съответствие с всички 

приложими националните и местни изисквания и разпоредби. 

 

14. Информация за транспортиране 

 

14.1. Номер по списъка на ООН 

Номер по списъка на ООН:  UN 3082 

 

14.2. Точното наименование на пратката при транспорт 
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Точно наименование при транспорт:  Опасна за околната среда субстанция, Течност, 

n.o.s. (Glyphosate, ethoxylated tallowamine) UN3082, PGIII, class 9  

 

14.3. Клас на опасност при транспорт 

Клас (UN): 9 

 

14.4. Опаковъчна група 

Опаковъчна група: ІІІ 

 

14.5. Допълнителна информация  

 

ADR/RID, IMDG, Air - класификация 

UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE LIQUID N.O.S. (Contains 

Glyphosate, UN3082, PGIII, class 9 

 

15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба 

 

15.1.  Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство 

относно безопасността, здравето и околната среда 

 

15.1.1. ЕО Регламенти 

Европейски съюз 

Продуктът се регулира от ЕО Директиви и Регламенти за продуктите за растителна 

защита, тъй като той е един от продуктите за растителна защита. 

 

16.  Друга информация 

 

Текст на релевантните R-H-фразите посочени в Секция 3. 

 

Пълен текст на фразите за риск:    

R22 Вреден при поглъщане 

R36 Дразни очите 

R51/53 Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни 

ефекти във водната среда 

 

Пълен текст на предупрежденията за опасност: 

Н302 Вреден при поглъщане. 

Н319 Предизвиква сериозно дразнене на очите 

Н411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект 

 

Дата на актуализация: 14.07.2015 

 

 

 


