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Наименование на препарата                          

ВАЛБОН 
(VALBON) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.  Наименование на препарата и фирмата 
 Наименование на веществото /препарата.  

 

ВАЛБОН 
Код на продукта: KIF-230/MZ 

GIFAP код: WG (ВГ) 

Вид: Вододиспергируеми гранули 

 Употреба на веществото/препарата. 

Фунгицид 

 Наименование и адрес на лицето, което пуска на пазара химично 

вещество/препарат: 

KиН Ефтимиадис България ЕООД   

Бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №102 

1505 София, БЪЛГАРИЯ 

Тел: 02/819 49 77, Факс: 02/819 49 70                                                 

Email: info@efthymiadis.bg 

ИН по ДДС: BG831763037  

 Производител на химично вещество/препарат: 

Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. 

Planning & Coordination Section 

Overseas arketing Department 

1-4-26, Ikenohata, Taitoh-ku, Tokyo 110-8782 

Japan 

Адрес в Европа: 

К-I Chemical Europe SA/NV 

Avenue Louise 326. Box 3 

B-1050, Brussels 

Belgium 

 

 Телефон за връзка в случай на спешност (24 часа). 

Европа: + 32 (0)2 761 04 30 

България: УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ – гр. София:    

                  02/91-54-411, 02/91-54-240, 02/91-54-409 - Обща токсокология.  

Единен номер за Европейски повиквания – 112. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:info@efthymiadis.bg
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2.  Описание на опасностите 
2.1 Класификация на веществата. 

 

В съответствие с Регламент ЕС 1272/2008 (CLP) 

Категории на опасност Предупреждения за опасност 

Канцерогенност, категория 2 Н351 

Сенсибилизация на кожата, категория 1 Н317 

Токсичност за репродукцията, категория 2 Н361 

Опасно за водната среда, категория 1 Н400 

 

 

В съответствие с Директива 1999/45ЕС (DPD) 

Характеристики на опасността R-фрази 

Xn Вреден R40, R43 

Канцерогенност, категория 3   

Токсичност за репродукцията, категория 3 R63 

N опасно за околната среда R50 

 

 

За пълния текст на R-фразите, Предупрежденията за опасност и Препоръките за 

безопасност виж глава 16.  

 

Неблагопрятни физикохимични ефекти:                Няма 

Неблагоприятни ефекти за човешкото здраве:      Може да причини алергична кожна реакция. 

                                                                                        Подозира се, че може да причини рак. 

                                                                                        Подозира се, че може да навреди на плода. 

 

 

2.2 Елементи на етикета. 

   В съответствие с Регламент ЕС 1272/2008.  

Продуктът е класифициран и етикетиран в съотвeтствие с изискванията по CLP Регламент. 

 

 Опасни пиктограми: GHS08, GHS07, GHS09 
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 Сигнални думи:         Внимание.  

 Предупреждения за опасност:   Н317, Н351, Н361, Н400 

 Препоръки за безопастност:      Р103+101, Р260, Р273, Р280, Р308+313, Р501 

 Кодове на допълнително предупреждение за опасност:     EUH401 

 Специфични предпазни мерки за безопасност: 

SP1: Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита и неговата опаковка. 

(Да не се почиства оборудването, с което се прилага продукт за растителна защита, близо 

до повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и 

пътища). 

SPe 3: С цел опазване на водните организми, за да се осигури нетретирана буферна зона до 

повърхостните води при следните употреби: 

Лозя:  

- буферна зона от 20 м в комбинация с дюзи намаляващи разпръскването 50%  или 20 

метра буферна зона до повърхностните води с цел опазване на водните организми и 

растения за ранни сортове лози. 

- буферна зона от 20 м в комбинация с дюзи намаляващи разпръскването 75%  или 20 

метра буферна зона до повърхностните води с цел опазване на водните организми и 

растения за късни сортове лози. 

Картофи:  

- буферна зона от 20 м до повърхностните води с цел опазване на водните организми и 

растения. 

Домати: 

- буферна зона от 20 м до повърхностните води с цел опазване на водните организми и 

растения. 

 

2.3 Други опасности:  Сместа не покрива критериите за устойчивост (-Р) и критериите за 

биоакулулация (-В), но покрива критериите за токсичност (-Т) в съответствие с Анекс XIII на 

REACH. 
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3.  Състав на препарата  
 Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание. 

Смес от веществата посочени по-долу: 

 

Химично 

наименовани

е 

Тривиално 

наименование 

EINE

CS 

No 

CAS 

No 

Количе

ство 

(%) 

Класификация според 

Регламент 1272/2008 (CLP) 

Класификация 

според 67/548/ЕЕС 

Категории 

на опасност 

и кодове 

Предупреждения 

за опасност  

Индикации 

и означения 

за 

опасността 

R-

фраз

и 

Манганов 

етиленбис 

(дитиокарба

мат)  

(полимерен) 

комплекс с 

цинкова сол 

Манкоцеб 

006-

076-

00-1 

8018-

01-7 
70,00 

Репр. 2 

Кожна сенс. 

1 

Водна остра 

1 

Н361 

Н317 

Н400 

Вреден Xn, 

Репр.кат.3 

Опасен за 

ок. Среда N 

R43 

R63 

R50 

Изопропил 

[(S) -1 {[(R) -

1- (6-

fluoro1,3-

benzothiazol2

yl) етил] 

карбамоил} -

2methylpropy

l] карбамат 

Бентиаваликарб-

изопропил 

(условно 

одобрен име ISO 

Бентиаваликарб) 

Не е 

устан

овено 

1774

06-

68-7 

1,75 

Канц. 2 

Кожна сенс. 

1 

Н351 

Н317 

Вреден Xn. 

Канц. Кат.3 

R40 

R43 

 

Пълният текст на предупрежденията за опастност е даден в глава 16. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.  Мерки за оказване на първа помощ 

4.1 Описание на мерките за първа помощ 
 След вдишване: 

-          Пострадалият да се изведе от замърсеното място, да му се даде чист въздух и почивка. 

- Ако се появят симптоми, да се потърси медицинска помощ и да се покаже етикета на 

продукта.   

 След контакт с кожата: 

- Незабавно измиване с вода и сапун и обилно изплакване в продължение на 15       

            минути. Да се свалят замърсените дрехи и обувки.  

- Ако се появят симптоми, да се потърси медицинска помощ и да се покаже етикета на  

            продукта.   

 След контакт очите: 
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-  Изплакнете отвореното око в продължение на няколко минути под течаща вода в 

продължение на 10 минути (ако е възможно да се отстранят контактните лещи). Да се 

внимава използваната вода да не попадне и в незамърсеното око. 

- Да се потърси медицинска помощ и да се покаже етикета на продукта. 

 След поглъщане: 

- Незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже етикета на продукта. 

- Да се промие устата.  

- Свържете се с ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ, за да се установи дали приемането на 

активен въглен не е описано. 

 

4.2 Най-съществени и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти: 

- Към момента няма докладвани данни за натравяния. Затова все още не са описани  

            симптомите при натравяне.  

4.3 Указания за неотложни медицински грижи и специално лечение: 

- Информация за доктора: да се предприеме симптоматично лечение. Свържете се с 

ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ за последващо лечение в медицинско заведение.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.  Мерки при гасене на пожар 
5.1 Средства за гасене: 

- Подходящи средства при малки пожари: пяна, прах за гасене или въглероден двуокис.  

            Да се използва вода само в случай на икономически важен пожар. Неподходящи  

            Средства: не бива да се използва високообемна водна струя.  

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа: 

- При термалното разпадане се отделят запалими и токсични продукти: въглероден  

            дисулфид, сероводород, , серно оксиди, азотни оксиди, въглеродни оксиди.  

5.3 Съвети за пожарникарите. 

- Пожарникарите да избягват действия по посока на вятъра. Да носят пълно защитно  

           облекло. В случай на голям пожар да се носи автономен дихателен апарат.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.  Мерки при аварийно изпускане/разливане 

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

- Да се проверти помещението. Да се носи подходящо предпазно облекло, за да се  

            избегне вдишване и контакт  с кожата, очите или облеклото, когато се работи с  

            разлив. (виж глава 8) 
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6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда: 

- Да не се допуска попадане в канализацията/ повърхности или подпочвени води. Да се 

информират компетентите органи в случай на проникване на води и канализацията. 

 

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване: 

- Замърсеният материал да се отстрани чрез метене или засмукване и да се постави в 

херметически затварящи се контейнери. Мястото на инцидента да се почисти с вода.  

 

6.4 Позоваване на други раздели. 

- Виж глава 8 и 13. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.  Работа и съхранение 

 
7.1  Предпазни мерки за безопасна работа. 

- Р102: ДА СЕ СЪХРАНЯВА ИЗВЪН ОБСЕГА НА ДЕЦА. 

- Осигурете добро проветрение/аспирация на машините и местата, където може да се  

            образува запрашаване.  

- Да не се предизвиква разпрашаване по механичен начин.  

- Да се избягва контакт с кожата и очите. Да се нося защитно облекло и подходящи  

            ръкавици (глава 8) 

- Р270: Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. 

 - Лицето и ръцете да се измият преди хранене, пиене или пушене.  

 

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости. 

- Да се съхранява само в оригиналната опаковка.  

- Да се съхранява в плътно затворени контейнери в хладни, сухи и добре вентилирани  

            Помещения, далече от пряка слънчева светлина.  

- Р405: Да се съхранява под ключ. 

- Да се съхранява далече от топлина, парни тръбопроводи или запалими материали.  

- Да се съхранява далече от храни, напитки и фуражи. 

 

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и) 
- Виж етикета. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.  Контрол на експозицията/лични предпазни средства 
8.1 Параметри на контрол 

- Лимит на експозиция = 10мг/м3 
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8.2 Контрол на експозицията 

 

8.2.1 Инженерни мерки 

- Да се използват херметически затварящо се оборудване и апарати, колкото е  

            възможно най-много. 

- Да се подигури локална отвеждаща вентилация. 

- Да се подсигурят съоръжения за измиване на лицето. 

 

     8.2.2 Лични предпазни средства 

           (А) Защита на очите 

           Да се носят защитни очила. 

           (Б) Защита на кожата 

           - Защита на ръцете: да се носят подходящи защитни ръкавици. 

           - Други: да се носи стандартно защитно облекло и подходящи ботуши. 

           (В) Защита на дихателните пътища 

            Да се носи защитна маска, респиратор или автономен дихателен апарат.  

            Всички лични предпазни средства трябва отговарят на стандартите на Европейския  

            съюз. 

 

8.2.3 Околна среда 

Да не се допуска попадането на продукта в канализационната система, повърхностни 

или подпочвени води.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.  Физични и химични свойства 
9.1 Информация относно основните физични и химични свойства. 

 Външен вид:  Микрогранули, маслинено-зелени до жътеникаво кафяви. 

 Мирис:              Мирис на дърво. 

 Праг на мириса:     Не е определен. 

 pH-стойност:           7,2 (като 1% водна суспензия) (метод CIPAC MT 75) 

 Точка на топене/ замръзване: не е приложимо (ВГ-формулация) 

 Точка на кипене:    не е приложимо (ВГ-формулация) 

 Пламна точка:  не е приложимо (не е течност) 

 Скорост на изпарение: не е приложимо 

 Запалимост:              Не е силно запалим (метод ЕСС А.10) 

 Горен/долен лимит на запаломост или взривоопасност: не е приложимо 

 Парно налягане:      не е приложимо (ВГ-формулация) 

 Плътност на парите: не е приложимо 

 Относителна плътност: не е приложимо (не е течност) 

 Разтворимост:           не е приложимо (ВГ-формулация) 
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 Коефициент на разделяне: октанол/вода: не е приложимо (ВГ-формулация) 

 Температура на самозапалване: 159ºС (метод ЕЕС А.16) 

 Температура на разпадане: не е приложимо (ВГ-формулация) 

 Вискозитет: не е приложимо (не е течност) 

 Експлозивни свойства: не е експлозив (метод ЕЕС А.14) 

 Оксилителни способноси: не се окислява (метод ЕЕС А.17) 

 

9.2 Друга информация 

- Обемна плътност: 0,620 кг/л (метод CIPAC MT 169) 

- Обща плътност: 0,680 кг/л (метод CIPAC MT 169) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10.  Стабилност и реактивност 
 Реактивност: Не се наблюдава реактивност в опаковачния материал след 2-годишно 

съхранение при нормална температура и след 14 дневно съхранение при 54ºС. 

 Химична стабилност: Стабилен при стайна температура. 

 Възможност за опасни реакции: Не са известни опасни реакции. 

 Условия, които трябва да се избягват: Да се избягват високи температури, влага и 

кислород, който повреджат продукта и предизвикват възпламеняване и образуване на 

токсични газове.  

 Несъвместими материали: Да се избягват силно окисляващи продукти, силни 

киселини, кватернерни амониеви соли, свързващи агенти. 

 Опасни продукти на разпадане: При термално разпадане се получават се получават 

възпламеняеми и токсични продукти: въглероден дисулфид, сероводород, серно 

оксиди, азотни оксиди, въглеродни оксиди. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.  Токсикологична информация 
11.1 Информация за токсикологичните ефекти. 

 

а) Остра токсичност 

 
 Доза Вид Метод Забележка 

Остра орална 

токсичност 

LD50 > 2000 мг/кг Плъх US EPA 

Guideline OPPTS 

870.110, OECD 

Guideline 401 

Въз основа на 

наличнте данни, 

не са посрещнати 

критериите за 

класификация. 

Остра дермална 

токсичност 

LD50 > 2000 мг/кг Плъх US EPA OPPTS 

Guidelines 

870.1200, OECD 

Въз основа на 

наличнте данни, 

не са посрещнати 
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Guideline 402 критериите за 

класификация. 

Остра 

инхалационна 

токсичност 

LD50 > 5,15 мг/л (4ч) Плъх US EPA OPPTS 

Guidelines 

870.1300, OECD 

Guideline 403 

Въз основа на 

наличнте данни, 

не са посрещнати 

критериите за 

класификация. 

 

б) Корозия на кожата/дразнене 
 Време на 

експозиция 

Вид Метод Оценка Забележка 

Дразнене на 

кожата 

4 часа Заек US EPA 

OPPTS 

Guidelines 

870.2500, 

OECD 

Guideline 404 

Не дразни 

кожата, не е 

корозитен за 

кожата 

Въз основа на 

наличнте 

данни, не са 

посрещнати 

критериите за 

класификация. 

 

в) Сериозно дразнене/увреждане на очите 

 
 Време на 

експозиция 

Вид Метод Оценка Забележка 

Дразнене на 

очите 

- Заек US EPA 

OPPTS 

Guidelines 

870.2400, 

OECD 

Guideline 405 

Слабо дразни 

очите 

Въз основа на 

наличнте 

данни, не са 

посрещнати 

критериите за 

класификация. 

 

г) Респираторна или кожна сенсибилизация 
Вид Оценка Метод Забележка 

Морско свинче Сенсибилизира 

кожата 

Magnusson and 

Kligman method 

Кожна сенс. 1, Н317 

 

д) Мутации в зародишните клетки 

 

Бентиаваликарб-изопропил : няма мутагенен потенциал (in vivo опити) 

                                                  няма мутагенен потенциал (при бозайници) 
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е) Канцерогенност 

 
 Време на 

експозиция 

Вид Специфични 

ефекти 

Забележка 

Бентиаваликарб-

изопропил 

2 години Плъх маточен 

аденокарцином 

Канц. 2, Н351 

2 години Мишка хепатоцелуларен 

бластом и 

карцином, 

тироиден 

фоликуларен 

клетъчен аденом 

Манкоцеб 2 години Плъх тироиден аденом 

и карцином при 

високи дози 

Въз основа на 

наличнте данни, 

не са посрещнати 

критериите за 

класификация. 
18 месеца Мишка няма 

канцерогенен 

ефект 

 

ж) Токсичност за репродукцията 

 
Бентиаваликарб-изопропил:  няма ефект върху репродуктивната функция, няма еволюционна  

                                                  токсичност 

Манкоцеб                             :   малформации при високи дози при плъх, ембрио-/фетотоксичност 

                                                   при по-ниски дози при плъх и заек  

 

з) STOT- единична експозиция 

 
Бентиаваликарб-изопропил:  не е възможна класификация, защото данните са недостатъчно. 

Манкоцеб                             :   не е възможна класификация, защото данните са недостатъчно. 

 

и) STOT- повторяема експозиция 

 
Бентиаваликарб-изопропил:  не е възможна класификация, защото данните са неубедителни. 

Манкоцеб                             :   не е възможна класификация, защото липсват данни. 

 

й) Опасности при аспирация 

 
Бентиаваликарб-изопропил:  не е възможна класификация, защото липсват данни. 

Манкоцеб                             :   не е възможна класификация, защото липсват данни. 
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Специфични симптоми при изследванията на животни: 

 

В случай на поглъщане:             След поставяне на сонда при плъх не са наблюдавани     

                                                      ефекти на токсификация през 14-дневен период. 

В случай на контакт с кожата:  След интрадермално инжектиране при морско свинче, са  

                                                      наблюдавани зачервяване, струпеи и лющене. 

В случай на вдишване:               След  4-часова експозиция при плъх, не са наблюдавани  

                                                      клинични прояви, които да бъдат добавени. 

В случай на контакт с очите:    След накапване в очите на заек. След единично  

                                                      накапване предизвиква конюктивално дразнене, което не  

                                                      предизвика дифузно зачерваване в опитния заек,  

                                                      инжектиране в кръвосносните съдове, предизвика  

                                                      подуване с частично обръщане на клепачите и известно  

                                                      отделяне на секрет е наблюдавано при всички животни.  

                                                      Всички реакции на дразнене изчезват след четири до пет                   

                                                      дни. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

12.  Екологична информация 
12.1 Токсичност 

 Доза  
Време на 

експозиция 
Вид  Метод  

Остра токсичност 

риба 
LC50 < 1 mg/L 96 часа 

Oncorhynchus 

mykiss 

OECD Guideline 

203 

Остра токсичност 

дафния/водна бълха 
EC50 < 1 mg/L 48 часа Daphnia magna 

OECD Guideline 

202 

Остра токсичност 

алги 

EbC50 <1 mg/L 

ErC50 >1 mg/L 
72 часа 

Selenastrum 

capricornutum 

OECD Guideline 

201 

Осра токсичност 

орално птица 

(Бентиаваликарб-

изопропил) 

LD50 > 2000 mg/kg  
Colinus virginianus / 

Anas platyrhynchos 

US EPA FIFRA § 

71-1 

Осра токсичност 

орално птица 

(Манкоцеб) 

LD50 > 2000 mg/kg  Japanese quail Не е налично 

Остра токсичност 

орално медоносна 

пчела 

LD50 >100 µg 

a.s./пчела 
 Apis mellifera 

OECD Guideline 

213 

Остра токсичност 

контактно 

медоносна пчела 

LD50 >100 µg 

a.s./пчела 
 Apis mellifera 

OECD Guideline 

214 

Остра токсичност 

земен червей 

LC50 = 910.7 mg 

/kg 
14 дни Eisenia foetida 

OECD Guideline 

207 

Хронична 

токсичност земен 

червей 

NOEC > 20 kg 

продукт/ha 
28 дни Eisenia foetida 

ISO Guideline: 

11268-2 
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12.2 Устойчивост и разградимост 

а) Бентиаваликарб-изопропил 
Среда Метод  Оценка 

Почва Лабораторно изследване, 

аеробно 20ºС 

DT50 = 11-19 дни 

Въздух Метод за изчисляване на 

Аткинсън 

DT50 = 2,334 часа 

Вода/седимент Лабораторно изследване DT50 = 15-18 дни 

  

Биоразградимост: 
Степен на 

разграждане (%) 

Време (дни) Метод Оценка 

2-3% от теоретично 

маскималната 

стойност СО2 

28 дни Отделяне на 

въглероден диоксид 

Не е лесно 

биоразградим 

 

б) Манкоцеб 
Среда Метод  Оценка 

Почва Лабораторно изследване, 

аеробно 20ºС 

DT50 = 1-3 часа 

Вода Лабораторно изследване 20ºС DT50 = 0,6 – 14,4 часа 

 

Биоразградимост: не е лесно биоразградим. 

 

12.3 Биоакумулативен потенциал  

 

а) Бентиаваликарб-изопропил 
Стойност pH Температура Оценка 

2,56 (обхват 2,28-2,86) некоригирано 20-25 ºС Нисък биоакумулативен 

потенциал 

 

 

б) Манкоцеб 
Стойност pH Температура Оценка 

1,33 Не е налично Не е налично Нисък биоакумулативен 

потенциал 
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12.4 Подвижност в почвата 

 

а) Бентиаваликарб-изопропил  

 

Повърхностно налягане:  
Стойност Температура Концентрация 

63.1 mN/m 22ºC 90% разтвор 

Абсорбция/десорбция:           Абсорбция стойности:            Кfoc 121-258 

                                                  Десорбция стойности:            Кfoc 167,5 – 390,2 

 

б) Манкоцеб 

 

Абсорбция/десорбция:           Абсорбция стойности:            Кoc 363-2334 

                                                  Десорбция стойности:            Кd 7.26-390.2 

 

12.5 Резултати от PBT и vPvB 

Не е налично. 

 

12.6 Други ефекти 

Няма други специфични ефекти. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

13.  Обезвреждане на отпадъците 
 - Да не се изхвърля заедно с битови отпадъци. Да не се допуска продуктът да достигне  

канализацията. 

-          След употреба, опаковката да не се използва повторно. 

-           Празните опаковки и замърсените контейнери да се предават на лица, притежаващи  

разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците  

(ДВбр.53/13.07.2012, в сила от 13.07.2012 г.) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.  Информация относно транспортирането 

 
14.1 UN-номер 

 

ADR,  RID, ADN 

IMDG, ICAO/IATA   UN No 3077 

 

14.2 Точното на наименование на пратката по списъка на ООН 

 

ADR,  RID, ADN 

     IMDG, ICAO/IATA             ВЕЩЕСТВО ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 

                                                      ТВЪРДО, N.O.S. (МАНКОЦЕБ) 
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14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране. 

 

ADR,  RID, ADN 

            IMDG, ICAO/IATA                   9  

 

 

 

 

 

 

14.4 Група опаковка 

ADR,  RID, ADN 

            IMDG, ICAO/IATA                       III 

 

14.5 Опасности за околната среда: 

             ADR,  RID, ADN 

            IMDG, ICAO/IATA     

            IMGD:                                         Смес опасна за околната среда. 

                                                                 Морски замърсител.          

       

14.6 Специални предупреждения за потребителя 

Няма 

 

14.7 Да сетранспортира в съответствие с Анекс II от MARPOL 73/78 и IBC Code 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.  Информация относно нормативната уредба 
 

15.1 Нормативна уредба относно здравето, безопасността и околната среда 

Бентиаваликарб-изопропил и Манкоцеб са в Анекс I на Директива 91/414/ЕЕС. 

Манкоцеб има хармониризана класификация и етикетиране в съответствие с Регламент (ЕС) 

№790/2009. 

15.2 Оценка на химическата безопасност 

Освободен от REACH регистрация. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.  Друга информация 
Данните почиват на настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за 

свойствата на продукта и не обосновават договорно правоотношение. 
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 Съответните предупреждения и фрази на безопастност. 

 

Н317 Може да причини алергична кожна реакция. 

Н351    Предполага се, че причинява рак. 

H361    Предполага се, че може да увреди оплодителната способност или плода. 

Н400 Силно токсичен за водните организми. 

 

 

R40: Недостатъчни данни за канцерогенно действие. 

R43: Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата. 

R50: Силно токсичен за водни организми. 

R63: Възможен риск от увреждане на плода при бременност. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 Препоръки за безопаснот 
P103+P101   Преди употреба прочетете етикета. При необходимост от медицинска помощ, 

носете опаковката или етикета на продукта. 

P260   Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. 

P273   Да се избягва изпускане в околната среда. 

P280   Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна 

маска за лице. 

P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ. 

P501   Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие със Закона за управление на 

отпадъците. 

 

Този информационен лист за безопастност, допълва инструкциите за потребителя, но 

не ги заменя. Тази информация е предназначена да служи само за указание за правилна и 

безопасна употреба, манипулация, съхранение, транспорт и отстраняване, и не прябва да се 

счита за гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само за дадения 

продукт и не е валидна в случай на употреба в комбинация с други материали или при други 

процеси, освен ако това не е оповестено в текста. КиН Ефтимиадис България ЕООД не 

поема никакви гаранции и отговорност за вреди от всякакъв характер свързани с 

използването, предаването на информацията или от друго естество, или свързани с 

употребата, транспортиането и съхранението на продукта.  

 

Тази версия отменя всички предишни версии. 

 

 


