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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
                   Съгласно Регламент (ЕО) N° 1907/2006   

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО: 
 
1.1. Идентификация на веществото или препарата. 

Име / търговско наименование:  БОРОНИЯ 150 / BORONIA 150  

Химическа класификация на продукта: вещество 

Имическо наименование/синоними: Бор етаноламин 

Химична група: неорганични борати 

Химична формула: C2H8BNO3 

Регистрационен номер по REACH: не е наличен 

CAS номер: 10377-81-8 

EINEC номер: 233-829-3 

 

1.2. Идентификация на употребите / Употреби, които не се препоръчват 

 

Употреба в земедерието: хранителни вещества за растенията (микроелементи)  

 

1.3. Идентификация на дружеството/предприятието, доставчик на информационния лист за 

безопасност. 

Наименование: AGRO-NUTRITION S.A.S. 
Адрес: Parc d’activité Activestre. 3, allée de l’orchidée. 31390 Carbonne. France  
Телефон: 33 (0) 561 97 85 00 Факс: 33 (0) 561 97 85 01 
Е-mail адрес : http://www.agn@agro-nutrition.fr 

За връзка при спешен случай:   INRS Tél : (33) (0)1 45 42 59 59 
http://www.centres-antipoisons.net. 

Идентификация на дружеството/предприятието, отговарящо за пускането на пазара. 

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 

     E-mail: sumiagro@sab.bg 

 

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. GHS класификация 

 

2.1.1. Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008/ЕО  

 

Не е класифициран като опасен съгласно Регламент 1272/2008/ЕО  

 

Клас на опасност Категория на опасност Път на експозиция Н - фрази 

Няма Няма Няма Няма 

 

2.1.2. Класификация в съответствие с регламент 67/548/ЕЕО или 1999/45/ЕО 

 

Крас на опасност/Категория на опасност Фрази за роск 

Няма Няма 

http://www.agn@agro-nutrition.fr
http://www.centres-antipoisons.net/
mailto:sumiagro@sab.bg
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2.2. Етикетиране в съответствие с Регламент 1272/2008/ЕО  

 

2.2.1. Сигнална дума: няма 

2.2.2. Пикторграми за опасност: няма 

2.2.3. Предупреждения за опасност: няма 

2.2.4. Препоръки за безопасност 

 

Р102 Да се съхранява извън обсега на деца 

Р103 Преди употреба прочетете етикета 

Р234 Да се съхранява само в оригиналната опаковка 

Р262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото 

Р273 Да се избягва изпускане в околната среда 

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

лице. 

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

отпадъци 

 

 

3.  СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 

 

3.1.     Химически характеристики 

 

Наименование на веществото Концентрация 

Бор етаноламин (моноетаноламин във воден разтвор, неутрализиран с борна киселина) 

CAS номер: 10377-81-8 /   EINECS номер: 233-829-3  / Индекс номер: няма         

>99% 

 

 

4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ 

 

4.1. Общи мерки: 
Общо, в случай на съмнение или при наличие на симптоми, винаги се свързвайте с лекар и му показвайте този 

информационен лист за безопасност. 

Свалете замърсеното облекло. НИКОГА не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. 

 

4.2. Описание на мерките за първа помощ 
4.2.1. При вдишване 

Не е вероятно. Преместете пострадалия на чист въздух, оставете го да си почива, в удобна позиция, 

разхлабете дрехите му. 

4.2.2. При контакт с очите 

Незабавно промийте очите с обилно количество течаща вода в продължение на 20 минути, като държите 

клепачите отворени. Консултирайте се с офталмолог при наличие на каквато и да е болка, зачервяване или 

влошаване на зрението. 

4.2.3. При контакт сс кожата 

Измийте обилно с вода и сапун. Свалете замърсените дрехи. Консултирайте се с лекар в случай на зачервяване 

или дразнене. 

4.2.4. При поглъщане 

Незабавно да се изплакне устата и да се даде на пострадалия да пие обилно количество вода. Да не се 

предизвиква повръщане (освен, ако не е под указание и контрол на медицинско лице). Потърсете незабавна 

медицинска помощ. 

 

4.3. Най-важни симптоми и въздействия, остри и отдалечени 

4.3.1. Вдишване 

Няма известни специфични ефекти или критични опасности (експозицията на аерозол може да причини 

дразнене на дихателните пътища / ларингеална болка)  
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4.3.2. Контакт с кожата  и очите 

Няма известни специфични ефекти или критични опасности (може да причини слабо дразнене, особено в 

случай на повтаряща се или продължителна експозиция) 

4.3.3. Поглъщане 

Няма известни специфични ефекти или критични опасности (Може да причини дразнене на хранопровода или 

стомаха)  

 

5. МЕРКИ ПРИ ГАСЕНЕ НА ПОЖАР 

 

5.1. Средства за гасене на пожар 

5.1.1. Подходящи средства за гасене на пожар:  

Да се използват средства за гасене, подходящи за заобикалящия пожар. За предпочитане СО2, прах, пяна, 

пръскане с вода. Иначе, всякакви противогасителни средства може да се ползват. Изборът на материалите и 

метода за гасене зависи от другите налични продукти.  

5.1.2. Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност:  

Няма известни. Да не се използва вода под силно налягане, поради опасност от разпиляване на продукта.  

 

5.2. Специфични опасности произтичащи от веществото или сместа 

Продуктът не е запалим, горим или избухлив. Не представлява специфичен риск от пожар или експлозия.  

Да се избягва вдишването на дим. Продуктите на термалното разграждане може да включват емисии от 

токсично газове (NOx, NH3). 

Замърсени материали от гасенето трябва да се съберат безопасно и да не се изхвърлят в канализацията или 

водни басейни. 

 

5.3. Специални предпазни средства за пожарникарите 

Както при всички пожари включващи химикали, да се носи подходяща предпазна екипировка (устойчиви на 

химикали дрехи, ботуши и ръкавици ...). 

Поради токсичността на газа отделян при термално разграждане на продуктите, аварийните екипи трябва 

да бъдат екипирани с автономен дихателен апарат. 

 

6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ 
 
6.1. Лични предпазни мерки, предпазна екипировка и извънредни процедури  

Да се избягва контакт с кожата и очите. Да се носят преддпазни  дрехи, ръкавици и ботуши от  гума или пластмаса,  

предпазни очила или лицев щит. В случай на недобра вентилация или формиране на аерозол да се носи подходяща 

екипировка за предпазване на дихателните пътища (маска с филтър).  

 

6.2. Мерки за опазване на околната среда 

Да не се изхвърля в околната среда. Да се предотврати навлизане в канализацията или водни басейни.  
 

6.3. Начини и материали за събиране и почистване 

В случай на аварийно изпускане, проветрете района и съберете разпръснатия продукт чрез изпомпване (за 

препочитане). Ако изпомпването не е подходящо, посипете продукта със сух пясък, смесете ги и съберете  

Прехвърлете го в подходящ, затварящ се, надлежно етикетиран контейнер за химически отпадъци за по-късно 

унищожаване. Да се предадат за  унищожаване на фирма, притежаваща лиценз за третиране на специални 

отпадъци. 
 

6.4. Препратки към други секции 

За информация относно предпазните мерки виж Секции 7 и 8.  

 

7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ 

 

7.1. Общи мерки 

Във всички случаи, трябва да се спазват стандартните предпазни мерки при работа с химикали. Предписанията, 

отнасящи се до помещенията за съхранение, се отнасят и за помещенията, в които се борави с продукта.  
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7.2. Предпазни мерки за безопасна работа 

Спазвайте предпазните мерки, посочени на етикета, както и разпоредбите за безопасност при работа. 

Избягвайте вдишването на аерозол.  

Избягвайте контакт с кожата, очите и дрехите. 

Да не се пуши, яде или пие на местата, на които се работи с продукта. 

Да се пази дабеч от храни, напитки и фуражи. 

 

7.3.  Условия за безопасно съхранение, включително каквито и да са несъвместимости 

Съхранявайте в сухи, добре проветривви помещения. 

Съхранявайте в оригиналните опаковки (РеHd), плътно затворени. 

Съхранявайте при температура от 0оС до 35оС за да се предотврати разграждане (кристализация) на 

продукта. 

Подменете етикета в случай на увреждане на опаковката.   

 

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 

 

8.1. Контролни параметри 

 
8.2.1. Общи хигиенни мерки 

Да не се пуши, яде и пие в на местата, където се работи с продукта и където той се съхранява и използва. 

Спазвайте стриктно лична хигиена: мийте ръцете и лицето си преди хранене, вземете душ и сменете дрехите 

след работа. Внимавайте да не разсипвате продукта, поддържайте работното място чисто.  
 

8.2.2. Лични предпазни мерки  

8.2.2.1. Предпазване на дихателните пътища 

Ако приложението на продукта (пръскане, аатомизация) води до формиране на аерозол или фини течни частици, 

препоръчително е да се носи маска с филтър, изцяло отговарящ на действащия стандарт (EN 143), ако това е 

необходимо съгласно оценката на риска   

 

8.2.2.2. Предпазване на ръцете 

      Предпазни ръкавици (EN 374) 

Носенето на непропускливи и устойчиви на химикали ръкавици в съответствие с одобрените 

стандарти, е винаги задължително при работа с продукта. 

 

8.2.2.3. Предпазване на очите 

  Да се носят плътно прилепнали предпазни очила (EN 166) 

Носенето на оборудване за предпазно за очите по одобрен стандарт е задължително когато 

оценката на риска показва, че това е необходимо за да се избегне експозицията на пръски или 

аерозол. 

8.2.2.4.  Предпазване на тялото 

Предпазната екипировка на работното място трябва да бъде подбрана в съответствие с вида дейност, типа 

експозиция и количеството продукт, с което се работи, например престилка, ботуши, предпазен костюм за 

химикали (в случай на пръски, съгласно EN 14605). 

   

8.2.3. Контрол на въздействието върху околната среда 

Да не се изхвърля в канализацията, в повърхностните води или почвата. Да се събира продуктът, разсипан 

върху почвата. 

Водата от почистването да се унищожава в съответствие с местните и национални изисквания. 

 

 

Компоненти с гранични стойности, които изискват наблюдение на работното място: 

Продуктът не съдържа в значителни количества вещества с гранични стойности, изискващи мониторинг на 
работното място. 

   VME (Франция) 

   IOELV (ЕО) 

  (не се изисква)  

  (не се изисква)  
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9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 

 
9.1. Обща информация: 

Физично състояние: течност – разтворим концентрат (СЛ) 
Цвят: безцветен (леко опалесцентен) 
Мирис: без мисис  

9.2. Важна информацията за здравето, безопасността и околната среда: 

рН на веществото / препарата (в чист вид): 7,50 - 7,70 

рН във воден разтвор: 8.40 - 8.60 (10 г/л) 

Точка / интервал на кипене: >108оС 

Интервал на пламна точка: Не е релевантно (воден разтвор). 

Налягането на парите при 20 °С: Няма налични данни. 

Плътност (в гр./дм3) 1370 (+/- 10) 

Разтворимост във вода: Смесва се с вода (във всякакво съотношение) 
 

Друга информация: 

Точка / интервал на топене:  Няма налични данни. 

Температура на самозапалване:  Продуктът не е самозапалим.  

Точка / интервал на разлагане:  Няма налични данни 

Опасност от експлозия:  Продуктът не е експлозивен. 

Окислителни свойства:  Не е окислител. 

 
10.  СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ 

 

10.1. Химическа стабилност:  

Продуктът е стабилен при препоръчаните  условия на съхранение и употреба (виж Секция 7) . 

 

10.2. Възможност за опасни реакции 

Няма известни опасни реакции. 

 

10.3. Условия, които трябва да се избягват:  

Излагане на замръзване.  

 

10.4. Материали, които трябва да се избягват:  

Реактивен или несъвместим с киселини и силни окислителни агенти.  

 

10.5. Опасни продукти на разлагане:  

При нормални условия на съхранение и употреба, опасни продукти от разлагане не би трябвало да се формират. 

В случай на пожар, в резултат от термично разлагане, могат да се отделят токсични газове (NOx, NH3)  

 

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 
11.1. Общ коментар 
Не съществува риск за здравето, свързан с този продукт, ако с него се борави в съответствие с правилата на 
промишлената хигиена и правилата за безопасност. 

 

11.2. Остри потенциални въздействия върху здравето: 

11.2.1. Остра токсичност: 
Няма налични данни за веществата в продукта. 
На базата на структурно подобни продукти, е възможно да се посочи ЛД50 (плъх) >2000 мг/кг 
 
11.2.2. Корозивност/Дразнене на кожата 
При контакт с кожата: слабо (или без) дразнене на кожата и мукозните мемрани 
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При контакт с очите: слабо (или без) дразнене на очите  
Сенсибилизация:  Няма известен сенсибилизиращ ефект. 
 
11.3. Потенциални хронични ефекти за здравето   
Канцерогенност: няма налични данни за продукта в настоящата форма  
Мутагенност: няма налични данни за продукта в настоящата форма 
Токсичност за репродукцията: няма налични данни за продукта в настоящата форма 

 

12.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 
12.1. Общ коментар 

Бор (В) е микроелемент, който е важен за доброто нарастване на растенията, но в големи количества е вероятно да бъде 
вреден за последващите култури и водните организми. Поради това, е необходимо да се сведе до минимум количеството 
продукт изпускано в околната среда, с изключение на случаите в които е включен в разумна програма за торене на 
растенията, за предпочитане след анализ на почвата или растителни тъкани. 
 

12.2. Информация относно екологичните въздействия 

12.2.1. Остра токсичност 

- Trout:  LC50:27 mg B/l/4 days in freshwater 

LC50:54 mg B/l/4 days in freshwater 

- Catfish: LC50:155 mg B/l/4 days in freshwater 

LC50:71 mg B/l/4 days in freshwater 

- Goldfish: LC50:65 mg B/l/4 days in freshwater 

LC50:59 mg B/l/4 days in freshwater 

 

12.3. Разграждане в околната среда 

Този продукт НЕ се счита за лесно биоразградим (замърсител) и е силно разтворим във вода. Да не се допуска да навлиза в 

канализацията, водни басейни и почвата. При използване на продукта трябва да се избегне разпръскването му извън 

обработваемите площи (по живи плетове, синори, канавки, потоци и т. н.). 

 

 

13.  ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
 

13.1. Продукт 

Препоръчително е да се избегне или да се намали доколкото е възможно формирането на отпадъци.  

Изхвърлянето на остатъци от този продукт (почистване и т. н,) винаги трябва да се извършва в съответствие с 

изискванията на законодателството за опазване на околната среда и обезвреждане на отпадъците, както и на 

изискванията на всички местни компетентни органи. Този продукт може да се рециклира. Този метод трябва да се има 

предвид при унищожаването на отпадъци. Съхранявайте отпадъците, в съвсем сухо състояние, в съдове, специално 

предназначени за тази цел и ги елиминирайте при условия, разрешени от законодателството.  

 

13.2. Замърсени опаковки 

Изпразнете напълно опаковката. 

Запазете етикета (етикетите) върху опаковката. Предавайте за елиминиране на лице, лицензирано от 

SOVEA/ADIVALOR. 

 

13.3. Допълнителна информация относно елиминирането: 

Елиминирането на химикали се урежда от закони или съответните нормативни документи на държавите-

членки на ЕО. Компетентната служба ще ви информира относно тяхното елиминиране. (Административните 

служби или предприятията, занимаващи се с елиминиране на отпадъци). 

 

14.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ 

 
14.1. Клас при транспортиране / Група опаковки 
ТЕЧНОСТ 
Този продукт не е предмет на никакви международни разпоредби, касаещи транспортирането 
- Европейски транспорт по шосе или железопътни линии (ADR/RID): не се регулира 
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- Транспорт по море (IMO/IMDG): не се регулира 
- Въздушен транспорт (ICAO / IATA): не се регулира 

 

15.  ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА 
 

15.1. Приложимо законодателство или разпоредби 
Регламент (ЕО) 1907//2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 относно регистрацията, 
оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) 
 
Директива 67/548/ЕЕС от 27 юни 1967  на Съвета на Европейската общност относно сближаването на законовите 
разпоредби, регулациите и административните разпоредби, свързани с класифицирането, опаковането и 
етикетирането на опасни химични вещества 
 
Регламент (ЕО) №1272/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 относно класифицирането, 
етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 
 
Директива  98/24/EO на Съвета от 7 април 1998 година за опазване на здравето  и безопасността на  работниците от 
рискове, свързани с химични агенти на работното място изменена с Директива 2008/98/ЕО на Европейски парламент и 
на Съвета от 19 ноември 2008 относно отпадъците 
Наредба за защита на работещите от рискове свързани с експозиция на химични агенти при работа 
Граници на експозиция на химични агенти на работещите - - INRS Technical aid report 
 
 

16.  ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

 

16.1. Пълен текст на Н-фразите посочеени в Секция 3 

Виж Секция 2.2. 

 

16.2. Пълен текст на R-фразите посочеени в Секция 3 

Няма 

 

16.3. Друга информация 

Този информационен лист е предназначен само за посочената страна, за която е приложим. Европейският 

формат на информационния лист не е предназначен за употреба в страни извън Европейския съюз, освен 

Норвегия и Щвейцария. Информационни листове приложими  в други страни са на разположение при поискване. 

Предоставената информация кореспондира с настоящето ниво на познание и опит с продукта и не е 

изчерпателна.  

Тя се отнася за продукт, който отговаря на спецификациите, освен ако друго не е посочено. В случай на 

комбинации и смеси, уверете се, че няма да възникнат нови опасности. 

Продуктът не трябва да се ползва за други цели от тези посочени в Секция 1. Трябва да се обърне внимание на 

ползвателя за възможни рискове, които може да възникнат, ако се ползва за цели различни от плануваните цели, 

без да е налична писмена инструкция за употреба. 

Този информационен лист допълва техническото ръководство , но не го заменя. Отговорност на ползвателя е 

винаги да взема всички предпазни мерки за да са спазени законовите изисквания и местните разпоредби. 

Информацията в този информационен лист, трябва да се счита като описание на изискванията за безопасност, 

отнасящи се до нашия продукт, и не трябва да се счита, като гаранция за неговите свойства. 
Информацията в настоящия лист трябва да се разглежда като описание на изискванията за безопасност, 
свързани с нашия продукт, а не като гаранция за свойствата на продукта. 
Ползвателят на продукта, при никакви обстоятелства не се освобождава от задължението да спазва 
всички закони, разпоредби и процедури отнасящи се до продукта, безопасността, хигиената и опазването на 
човешкото здраве и околната среда. 

 


