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РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО / СМЕСТА И НА 
ДРУЖЕСТВОТО / ПРЕДПРИЯТИЕТО 

1.1. Идентификатори на продукта 
Търговско наименование:   МЕТОМОР Ф 

Наименование:    Фолпет 60% + Диметоморф 11.3% ВДГ 

Код на продукта:    SHA 2021 A 

 

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

употреби, които не се препоръчват 

1.2.1. Идентифицирани употреби:    

Основна категория на употреба: Фунгицид 

1.2.2. Употреби, които не се препоръчват:  

Няма налична допълнителна информация. 

 

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 
1.3.1.Адрес на доставчика 
Sharda Cropchem Ltd. (преди  Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.) 
Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West) Mumbai – 400050, India 
Tel: + 91 22 6678 2800; Fax: + 91 22 6678 2828; e-mail: regn@shardaintl.com 
1.3.2. Лице, което пуска продукта на пазара 
Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ 
1164 София, ул. Бигла 39, партер, офис 2 
Тел: 02 962 4901; факс: 02 962 4876; sumiagro@sab.bg; www.sab.bg 

1.4. Телефонен номер при спешни случаи: 
УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов” –  “Клиника по токсикология”  
Телефон/Факс: 02/91 54 409 (24 часова специализирана информация) 
Е-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg   
www.pirogov.eu  
Единен европейски номер за спешни повиквания – 112 
 

РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ 
2.1. Класифициране на веществото или сместа: 
2.1.1. Класификация съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP) 
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност 2, H319 
Сенсибилизация — кожна, категория на опасност 1, H317 
Канцерогенност, категория на опасност 2, H351 
Опасно за водната среда — остра опасност, категория 1,  H400 
Опасно за водната среда — хронична опасност, категория 3, H412 
 

Пълният текст на Н- фразите: вижте Раздел 16. 
 

mailto:regn@shardaintl.com
mailto:sumiagro@sab.bg
mailto:poison_centre@mail.orbitel.bg
http://www.pirogov.eu/
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Физико-химични неблагоприятни ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека 
и околната среда 
Няма налична допълнителна информация. 
 
2.2. Елементи на етикета 

2.2.1. Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP) 

Пиктограми за опасност: 

 
       GHS07             GHS08             GHS09 
 
Сигнална дума (CLP): Внимание 
Опасни съставки: Фолпет (ISO), N-(трихлорометилтио)фталимид 
Предупреждения за опасност: 
H317 - Може да причини алергична кожна реакция. 
H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите. 
H351 - Предполага се, че причинява рак 
H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
 

Препоръки за безопасност: 
P102 - Да се съхранява извън обсега на деца. 
P201 - Преди употреба се снабдете със специални инструкции. 
P202 - Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за 
безопасност. 
P261 - Избягвайте вдишване на аерозоли. 
P264 - Да се измият ръцете старателно след употреба. 
P270 - Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. 
P272 - Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение. 
P273 - Да се избягва изпускане в околната среда.  
P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна 
маска за лице. 
P302+P352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. 
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. 
P308+P313 - ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински 
съвет/помощ. 
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P333+P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински 
съвет/помощ. 
P337+P313 - При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. 
P363 - Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. 
P391 - Съберете разлятото. 
P405 - Да се съхранява под ключ. 
Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националното законодателство. 
 

Специфични предупреждения за опасност на ЕС: 
EUH 401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и за околната среда, спазвайте 
инструкциите за употреба. 
 

2.3. Други опасности    
Няма налична допълнителна информация. 
 

РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 
3.1. Вещество 
Не е приложимо.  
 

3.2. Смес 
Наименование Данни за продукта % Класификация съгласно 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 
[CLP] 

Фолпет (ISO), N-
(трихлорометилтио)фталимид 

(CAS No) 133-07-3 
(EC no) 205-088-6 
(EC index no) 613-045-00-1 

60 Carc. 2, H351 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 

Диметоморф  (ISO), 4-(3-(4- хлорофенил) 
-3- (3,4-диметоксифенил) акрилоил) 
морфолин 

(CAS No) 110488-70-5 
(EC no) 404-200-2 
(EC index no) 613-102-00-0 

11.3 Aquatic Chronic 2, H411 

Сулфониран ароматен полимер, 
натриева сол 

(CAS No) патентован 5 - 10 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 

Пълен текст на Н-фразите: виж раздел 16 
 

РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ 
4.1. Описание на мерките за първа помощ 

Общи съвети: 
Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Ако не се чувствате добре, 
потърсете медицинска помощ (покажете етикета където е възможно). 
Мерки за първа помощ след вдишване: 
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Преместете пострадалия на чист въздух. Ако не диша, направете изкуствено дишане. 
Свържете се с лекар. 
Мерки за първа помощ след контакт с кожата: 
Свалете замърсеното облекло. След контакт с кожата измийте незабавно с обилно 
количество вода. 
Мерки за първа помощ след контакт с очите: 
Измийте с обилно количество вода (в продължение на минимум 20 минути), като държите 
очите широко отворени, след като премахнете контактните лещи и потърсете незабавно 
медицински съвет. 
Мерки за първа помощ след поглъщане: 
Изплакнете устата. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар / 
медицинско лице. 
 

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и 
ефекти 
Няма налична допълнителна информация. 
 

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално 
лечение 
Няма налична допълнителна информация. 
 

РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 
5.1.Пожарогасителни средства: 
Подходящи пожарогасителни средства 
Водна струя, сух прах, пяна, въглероден диоксид. 
 

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа: 
Опасни продукти на разпадане: Въглероден диоксид, въглероден оксид, азотни оксиди. 
Може да отдели запалими газове. 
 

5.3.Съвети за пожарникарите: 
Инструкции за гасене на пожар:  
Може да е необходим подходящ автономен дихателен апарат.  
Защита по време на гасене на пожар:  
Да не се навлиза в района на пожара без подходящо защитно оборудване, включително 
респираторна защита.  
Друга информация: 
Да не се допуска замърсяване с материала на повърхностните води. 
 

РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ 
6.1.Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи: 
6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи: 
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Защитно оборудване: 
Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни очила или предпазна маска 
за лице. Химически устойчиви ръкавици (съгласно европейски стандарт NF EN 374 или 
еквивалент). ЕО EN 166 "3". Носете предпазни очила. Лични предпазни средства. EN ISO 
20345. 
Процедури при спешни случаи: 
Евакуирайте персонала на безопасно място. 
 

6.1.2. За персонал, който отговаря за спешни случаи:  
Защитно оборудване: 
Да се носи подходяща защита за ръцете, тялото и главата. 
 

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:  
Да се избягва образуване и разпръскването на прах. Водата от изплакването да се третира 
като отпадна вода. Да се информира Регионална инспекция по околната среда и водите –
РИОСВ в случай на попадане на течност в канализацията или водни басейни. 
 

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване: 
Методи за ограничаване: 
Обозначете контейнера и осигурете предупреждения за внимание за предотвратяване на 
всякакъв контакт. 
Методи за почистване:  
Да се събере механично (с метла, лопата) и поставете в подходящ контейнер за отпадъци. 
Съберете внимателно остатъчните количества. Да се сведе до минимум образуването на 
прах. Измийте замърсената зона с големи количества вода. 
 

6.4.Позоваване на други раздели: 
Позоваване на Раздел 8 и 13. 
 

РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ 
7.1. Предпазни мерки за безопасна работа 
Допълнителни опасности при работа: 
Да се избягва образуване на прах. Да не се допуска оттичането на продукти от гасенето на 
пожара в канализацията или водоизточници. Да не се замърсяват водите с този продукт за 
растителна защита или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се 
прилага ПРЗ близо до повърхностни води/ Да се избягва замърсяване чрез отточни канали 
на ферми или пътища). 
 

Съвети за безопасна работа: 

Да се избягва контакт с кожата и очите. Да не се яде, пие и пуши в зоните, в които се 

използва продукта. Измийте ръцете и другите открити участъци със сапун и вода, преди да 
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напусне работа. Свалете замърсеното облекло и обувки. Измийте облеклото и 

оборудването след приключване на работа. 

 

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости: 
Технически мерки: 
Да се съхранява само в оригиналната опаковка на хладно и добре проветриво място. 
Съхранявайте на сухо, хладно място. Да се пази от светлина. 
 

Условия за съхранение: 
Ненапълно изпразнените от съдържанието им опаковки да се изхвърлят в пункт за 
събиране на опасни или специални отпадъци. Контейнерите остават опасни, когато са 
празни. Продължете да спазвате всички предпазни мерки. 
 

7.3. Специфична крайна употреба 
Няма налична допълнителна информация. 
 

РАЗДЕЛ 8:  КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 
8.1. Параметри на контрол 
8.1.1. Наредба № 13 на Министерството на труда и социалната политика и 
Министерството на здравеопазването за защита на работещите от рискове, свързани с 
експозицията на химични агенти при работа: 
Продуктът не съдържа вещества с гранични стойности във въздуха на работната среда. 
 

8.2. Контрол на експозицията  
Защита за ръцете: Химически устойчиви ръкавици (съгласно европейски стандарт NF EN 
374 или еквивалент). 
Защита за очите: ЕО EN 166 "3". Защита за очите, включваща защитни очила за работа с 
химикали  и защитна маска за лицето, трябва да се носи при наличие на възможност за 
контакт с очите, поради разпръскване течност или частици във въздуха. 
Предпазване на дихателните пътища: Допълнителна лична защита: респираторен филтър 
P2 за вредни частици. Допълнителна лична защита: респираторен филтър P3 за токсични 
частици. 
 

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 
9.1. Информация относно основните физични и химични свойства: 
 

Физично състояние: Твърдо вещество, гранули 

Цвят: Бежов  

Мирис:  Характерен  

Граница на мирис: Няма налични данни 

рН (1% воден разтвор): 4.99 
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Относителна скорост на изпарение: 
(бутилацетат = 1): 

Няма налични данни 

Точка на топене: Няма налични данни 

Точка на замръзване: Няма налични данни 

Точка на кипене: Няма налични данни 

Точка на запалване: Няма налични данни 

Температура на самозапалване: 197.3 °C 

Температура на разпадане: Няма налични данни 

Запалимост (твърдо вещество, газ): Не е запалим 

Налягане на парите: Няма налични данни 

Относителна плътност на парите при 20 °C: Няма налични данни 

Относителна плътност: Няма налични данни 

Разтворимост(и): Няма налични данни 

Log Pow: Няма налични данни 

Вискозитет, кинематичен: Няма налични данни 

Високозитет, динамичен: Няма налични данни 

Експлозивни свойства: Не е експлозивен 

Окислителни свойства: Не е окисляващ материал според 
изискванията на ЕС 

Граници на експлозия: Няма налични данни 
 

9.2. Друга информация 
Няма налична допълнителна информация. 
 

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ 
10.1. Реактивност : Няма налична допълнителна информация.  
10.2. Химична стабилност: Продуктът е стабилен при нормални условия на работа и 
съхранение. 
10.3. Възможност за опасни реакции:  Няма налична допълнителна информация. 
10.4. Условия, които трябва да се избягват:  Директна слънчева светлина. 
Изключително високи или ниски температури. 
10.5.   Несъвместими материали: Няма налична допълнителна информация. 
10.6.  Опасни продукти на разпадане: Изпарения. Въглеродни оксиди (CO, CO2). Азотни 

оксиди. 

 

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
11.1 Информация за токсикологичните ефекти 
Остра токсичност: Не е класифициран. 
 

МЕТОМОР Ф  

LD50 орално, плъх > 5000 мг/кг т.т. 
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LD50 дермално, плъх > 2000 мг/кг т.т. 

LC50 инхалаторно, плъх (мг/л) > 5.13 мг/л 

 
Корозия/ дразнене на кожата: Не е класифициран. 
Сериозно увреждане на очите/ дразнене: Предизвиква сериозно дразнене на очите. 
Респираторна /кожна сенсибилизация: Може да предизвика алергична кожна реакция. 
Мутагенност за зародишни клетки: Не е класифициран. 
Канцерогенност: Подозира се, че причинява рак. 
Репродуктивна токсичност: Не е класифициран. 
Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция: Не е 
класифициран. 
Специфична токсичност за определени органи при повтаряща се експозиция: Не е 
класифициран 
Опасност при вдишване: Не е класифициран. 

12.1. Токсичност 
Екотоксичност - вода: Силно тoксичен за водните организми. 
 

МЕТОМОР Ф  

LC50 риби 1 0.4 мг/л (Oncorhynchus mykiss) 

EC50 Daphnia 1 0.29 мг/л 

ErC50 (водорасли) 42.63 мг/л 
 

12.2. Устойчивост и разградимост 

Фолпет (ISO), N-(трихлорометилтио)фталимид (133-07-3) 

Устойчивост и разградимост Лесно биоразградим 
 

12.3. Биоакумулираща способност 

Фолпет (ISO), N-(трихлорометилтио)фталимид (133-07-3) 

BCF риби 56 

Log Pow > 3 
 

12.4. Преносимост в почва 

Фолпет (ISO), N-(трихлорометилтио)фталимид (133-07-3) 

Log Koc 2.48 
 

12.5. Резултати от PBT и vPvB оценката  
Няма налична допълнителна информация. 
 

12.6. Други неблагоприятни ефекти   
Няма налична допълнителна информация. 

РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
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РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
Местно законодателство (отпадъци): Изхвърлянето на отпадъци следва да бъде в 
съответствие с официалните разпоредби. 
 

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО 
В съответствие с ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Номер на ООН 

3077 3077 3077 3077 3077 

14.2. Точно наименование на пратката 
ОПАСНО ЗА 
ОКОЛНАТА СРЕДА 
ВЕЩЕСТВО, ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, 
Н.У.К. 

ОПАСНО ЗА 
ОКОЛНАТА СРЕДА 
ВЕЩЕСТВО, ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, 
Н.У.К. 

ОПАСНО ЗА 
ОКОЛНАТА СРЕДА 
ВЕЩЕСТВО, ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, 
Н.У.К. 

ОПАСНО ЗА 
ОКОЛНАТА СРЕДА 
ВЕЩЕСТВО, ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, 
Н.У.К. 

ОПАСНО ЗА 
ОКОЛНАТА СРЕДА 
ВЕЩЕСТВО, ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, 
Н.У.К. 

Описание на транспортните документи 

UN 3077 
ОПАСНО ЗА 
ОКОЛНАТА СРЕДА 
ВЕЩЕСТВО, ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, 
Н.У.К. , 9, III, (E) 

UN 3077 
ОПАСНО ЗА 
ОКОЛНАТА СРЕДА 
ВЕЩЕСТВО, ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, 
Н.У.К. , 9, III, МОРСКИ 
ЗАМЪРСИТЕЛ 

UN 3077 
ОПАСНО ЗА 
ОКОЛНАТА СРЕДА 
ВЕЩЕСТВО, ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, 
Н.У.К. , 9, III 

UN 3077 
ОПАСНО ЗА 
ОКОЛНАТА СРЕДА 
ВЕЩЕСТВО, ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, 
Н.У.К. , 9, III 

UN 3077 
ОПАСНО ЗА 
ОКОЛНАТА СРЕДА 
ВЕЩЕСТВО, ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, 
Н.У.К. , 9, III 

14.3. Клас(ове) на опасност при транспорт 

9 9 9 9 9 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
14.4.Опаковъчна група 

III III III III III 

14.5. Опасност за околната среда 

Опасен за околната 
среда: Да 

Опасен за околната 
среда: Да 
Морски 
замърсител: Да 

Опасен за околната 
среда: Да 

Опасен за околната 
среда: Да 

Опасен за околната 
среда: Да 
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14.6. Специални предпазни мерки за потребителите 
14.6.1. Транспорт по суша 
Класификационен код (ADR): M7 
Специални разпоредби (ADR): 274, 335, 601, 375 
Ограничени количества (ADR): 5 кг 
Изключителни количества (ADR): E1 
Инструкции за опаковане (ADR): P002, IBC08, LP02, R001 
Специални разпоредби за опаковки (ADR): PP12, B3 
Разпоредби за смесени опаковки (ADR): MP10 
Указания за преносими цистерни и контейнери за насипни материали (ADR): T1, BK1, BK2 
Специални разпоредби за преносими цистерни и контейнери за насипни материали 
(ADR): TP33 
Код на цистерната (ADR): SGAV, LGBV 
Камион за превоз на резервоара: AT 
Категория транспорт (ADR): 3 
Специални разпоредби за превоз - опаковки (ADR): V13 
Специални разпоредби за превоз - товарене, разтоварване и обработка (ADR): CV13 
Идентификационен номер за опасност (Кемлер No.): 90 

Оранжеви табели:  
Тунелен ограничителен код (ADR): E 
 

14.6.2. Транспорт по море 
Специални разпоредби (IMDG): 274, 335, 966, 967 
Ограничени количества (IMDG): 5 кг 
Изключителни количества (IMDG): E1 
Инструкции за опаковане (IMDG): P002, LP02 
Специални разпоредби за опаковки (IMDG): PP12 
Инструкции IBC опаковане (IMDG): IBC08 
Специални IBC разпоредби (IMDG): B3 
Инструкции резервоар (IMDG): T1, BK1, BK2, BK3 
Специални разпоредби за резервоари (IMDG): TP33 
EmS-No. (Пожар): F-A 
EmS-No. (Разлив): S-F 
Категория на съхранение (IMDG): A 
 

14.6.3. Транспорт по въздух 
PCA Изключителни количества (IATA): E1 
PCA Ограничени количества (IATA): Y956 
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PCA ограничено количество максимално нетно количество (IATA): 30 кг 
Инструкции PCA опаковане (IATA): 956  
PCA максимално нетно количество (IATA): 400 кг 
CAO опаковъчни инструкции (IATA): 956 
CAO максимално нетно количество (IATA): 400 кг 
Специални разпоредби (IATA): A97, A158, A179, A197 
ERG код (IATA): 9 л 
 
14.6.4. Вътрешен воден транспорт 
Класификационен код (ADN): M7 
Специални разпоредби (ADN): 274, 335, 61 
Ограничени количества (ADN): 5 кг 
Изключителни количества (ADN): E1 
Превозът е разрешен (ADN) : T* B** 
Задължително оборудване (ADN): PP, A 
Брой на сините конуси / светлини (ADN): 0 
Допълнителни изисквания/ бележки ADN: * Само в стопено състояние. ** За превоз в 
насипно състояние виж също 7.1.4.1. ** * 
Само в случай на транспорт в насипно състояние. 
 
14.6.5. Железопътен транспорт 
Класификационен код (RID): M7 
Специални разпоредби (RID): 274, 335, 601 
Ограничени количества (RID): 5 кг 
Освободени количества (RID): E1 
Инструкции за опаковане (RID): P002, IBC08, LP02, R001 
Специални разпоредби за опаковки (RID): PP12, B3 
Разпоредби за смесени опаковки (RID): MP10 
Инструкции за преносими цистерни и контейнери за насипни товари (RID): T1, BK1, BK2 
Специални разпоредби относно преносими цистерни и контейнери за насипни 
товари(RID): TP33 
Кодове на цистерни за RID цистерни: SGAV, LGBV 
Категория транспорт (RID): 3 
Специални разпоредби за превоза - Опаковки (RID): W13 
Специални разпоредби за превоза – насипно състояние (RID): VW1 
Специални разпоредби за превоз - товарене, разтоварване и обработка (RID): CW13, CW31 
Екcпресни пратки (RID): CE11 
Идентификационен номер за опасност (RID): 90 
 
14.7. Транспорт в насипно състояние в съответствие с приложение II от MARPOL 73/78 и 
IBC кодекс: 
Неприложимо 
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РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА 
15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство 
относно безопасността, здравето и околната среда. 
15.1.1. Законодателство на ЕС 
Не съдържа вещества, за които са въведени ограничения в Приложение XVII на REACH 
Не съдържа вещества от Кандидат списъкa REACH 
Не съдържа вещества от Приложение XIV на REACH 
Друга информация, ограничения и правилници за забрана: в съответствие Регламент (ЕC) 
2015/830. 
 
15.1.2. Национално законодателство 
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси - изм, ДВ, бр. 98 
от 14.12.2010 г  
Закон за опазване на околната среда - изм. ДВ бр. 32 от 24.04.2012 г 
Закон за здравословни и безопасни условия на труд - изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2012 г. 
Закон за управление на отпадъците – изм. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012 г. 
Закон за защита на растенията - изм. ДВ. бр.28 от 5 Април 2011г. 
Наредба за предотвратяване на големи аварии  с опасни вещества и за ограничаване на 
последиците от тях – посл. изм. ДВ. бр.25 от 30 Март 2010 г. 
Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични 
вещества и смеси – ДВ бр. 68 от 10 август 2010 г. 
Наредба за условията и реда на етикетиране на продукти за растителна защита – изм. ДВ 
бр. 17 от 2006 г. 
Наредба № 7 от 23 април 2008 г.  за условията и реда за предоставяне на информация за 
пуснатите на пазара биоциди и/или химични препарати, класифицирани като опасни въз 
основа на физико-химичните и токсикологичните си свойства, и на информация за всеки 
случай на отравяне или съмнение за отравяне с химични вещества, препарати и биоциди -  
Обн. ДВ. бр. 45 от 13 Май 2008 г.  
Наредба № 3 от 1 април 2004 г. за класифициране на отпадъците -  изм. ДВ. Бр. 23 от 2012 г. 
Наредба  № 7 за вредните и тежки работи, забранени за извършване от жени  -  Обн. ДВ. 
бр. 58 от 6 Юли 1993 г. 
Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на 
лица, ненавършили 18 години  -  Обн. ДВ. бр. 64 от 8 Август 2006 г. 
Наредба № 46 от 30 ноември 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари - изм. ДВ. бр. 
46 от 17 Юни 2011 г. 
Наредба № 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен 
превоз на опасни товари - изм. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2010г., попр. ДВ. бр.18 от 5 Март 
2010 г  
Наредба № 18 от 04.03.1999 г.  за безопасен превоз на опасни товари по въздуха. обн., ДВ, 
бр. 25 от 19.03.1999 г.;  
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Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси- ДВ. бр.43 
от 7 юли 2011г., 
Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с 
експозиция на химични агенти при работа -  изм. ДВ. бр.67 от 17 Август 2007г. 
 

15.2. Оценка за химическата безопасност  
Съответното национално законодателство е приложимо, може да се намери в 
националния ИЛБ. 
 

РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
16.1 Пълен текст на Н- и EUH- фразите: 
 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Остра токсичност (инхал.), категория на опасност 4 

Aquatic Acute 1  Опасно за водната среда — остра опасност, категория 1 

Aquatic Chronic 2 Опасно за водната среда — хронична опасност, категория 2 

Carc. 2  Канцерогенност, категория на опасност 2 

Eye Irrit. 2  Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория 
на опасност 2 

Skin Irrit. 2 Корозия/дразнене на кожата, категория на опасност 2 

Skin Sens. 1  Сенсибилизация — кожна, категория на опасност 1 

H315 Предизвиква дразнене на кожата. 

H317 Може да причини алергична кожна реакция. 

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. 

H332 Вреден при вдишване. 

H351 Предполага се, че причинява рак 

H400 Силно токсичен за водните организми. 

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект 

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. 

EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и за околната 
среда, спазвайте инструкциите за употреба. 

 
16.2. Други данни 
Дата на издаване: 25/07/2016 Версия: 1.0/MT (eng)  Замества: -  
Индикация за промени: -  ИЛБ на ЕС (REACH приложение II) 
 
Тази информация се основава на нашите досегашни познания и е предназначена само да опише 
продукта за целите на здравето, безопасността и изискванията за околната среда. Тя не 
трябва да се тълкува като гаранция за свойствата на продукта. 

 


