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

 
1.1. Идентификатори на продукта 
 Търговско наименование:  ГЛИФОХЕМ / GLIFOCHEM 
  
1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, 

които не се препоръчват  
 
 1.2.1.   Идентифицирани употреби 

    Продукт за растителна защита - хербицид  
 
   1.2.2.   Употреби, които не се препоръчват 

    Всички употреби неупоменати в този раздел. 
   
1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност  
 

Доставчик на информационния лист за безопасност 
Company: SPACHEM, S.L. 
Address: C/ San Roque, 15 
City: 12004 Castellуn 
Province: Castellon 
Telephone: 96 229 30 93 
Fax: 96 226 30 52 
E-mail: spachem@spachem.es 
Web: www.spachem.es 
 
Наименование и адрес на лицето, което пуска на пазара химично вещество /препарат: 

 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                                                 
е-mail: sumiagro@sab.bg 

 
1.4. Телефон за връзка в случай на спешност 
   
 За България  
 Клиника по токсикология към УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”, София   
 тел./ факс: +359 2 9154 233;   
 е-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg ;   
 http://www.pirogov.bg 

 
2. Описание на опасностите 
 
2.1.  Класификация на веществото или сместа 

 
Класификация в съответствие с Директива 1272/2008 

 

Aquatic Chronic 2 : Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
 

2.2.  Елементи на етикета 
 

Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP) 
  

 Пиктограми за опасност (CLP) 

http://www.spachem.es/
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 GSH09  

 
 
Сигнална дума: - 
 
Предупреждения за опасност:  
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект 
 
Препоръки за безопасност:  
  
P261: Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.  
Р262: Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. 
P273: Да се избягва изпускане в околната среда. 
P391: Съберете разлятото.  
P501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба.  
 
Допълнително етикетиране:  
EUH401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се спазват 
инструкциите за употреба.  

 Съдържа: N-(phosphonomethyl)glycine,glyphosate (ISO)  
 
2.1. Други опасности 

Няма налична информация. 
 

3. Състав/информация за съставките 
 

3.1. Вещества 
 Неприложимо 
 

3.2. Смеси 
Вещества, представляващи опасност за здравето или околната среда в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 1272/2008, определени граници на експозиция на работното място за Общността,  
класифицирани като PBT / vPvB или включени в списъка с кандидати: 
 

идентификатори  Химическо наименование Класификация съгласно 
Регламент (ЕО) 1272/2008 

Концентрация 

Index No: 607-315-00-8 
CAS No: 1071-83-6 
EC No: 213-997-4 

N-(phosphonomethyl)glycine,glyphosate (ISO) Aquatic Chronic 2, H411; 
Eye Dam. 1, H318                               

25 - 50% 

Index No: 612-007-00-1 
CAS No: 75-31-0 
EC No: 200-860-9 
Registration No: 01-2119463274-39-XXXX 

2-aminopropane,isopropylamine Eye Irrit. 2, H319; 
Flam. Liq. 1, H224; 
Skin Irrit. 2, H315; 
STOT SE 3, H335 

10 - 20% 

          
        (*) Пълният текст на H фразите е посочен в Раздел 16 на информацционния лист. 

[1]  Вещества с определени за Общността граници на експозиция на работното място (виж Раздел 8.1). 

 

4. Мерки за първа помощ 
 

4.1. Описание на мерките за първа помощ: 
В случай на съмнение или когато симптомите на неразположение продължават, потърсете 
медицинска помощ. Никога не прилагайте нищо устно на лица които са в безсъзнание.  
След вдишване:  
Изведете пострадалия извън района на замърсяване, на чист въздух. Ако дишането е нарушено 
или спряло, направате изкуствено дишане.  
След контакт с кожата:  
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Отстранете замърсените дрехи. Измийте старателно кожата с вода и сапун или подходящ 
препарат за почистване на кожата. НИКОГА не използвайте разтворители или разредители.  
След контакт с очите:  
Свалете контактните лещи, ако има такива и ако е лесно да се направи. Промивайте очите с 
обилно количество чиста и хладка вода за най-малко 10 минути, като държите клепачите отворени 
и потърсете медицинска помощ  
След поглъщане:  
При случайно поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ. Дръжте пострадалия спокоен. 
НИКОГА не предизвиквайте повръщане. 
 

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти 
Няма известни остри или отдалечени ефекти от експозиция на този продукт. 
 

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално   
лечение 

В случай на съмнение или когато симптомите на неразположение продължават, потърсете 
медицинска помощ. Никога не прилагайте нищо устно на лица които са в безсъзнание. 

 
5. Противопожарни мерки 
 

Продуктът НЕ е класифициран като запалим, в случай на пожар да бъдат предприети следните 
мерки:    
 

5.1.    Пожарогасителни средства 
    Подходящи средства за гасене на пожар 

Пожарогасителен прах или СО2. В случай на по-сериозни пожари също така алкохол-устойчива 
пяна и пръскане с вода.   
Неподходящи средства за гасене на пожар 
Да не се използва директна силна водна струя за гасене. При наличие на електрическо 
напражение не може да се използват вода или пяна като пожарогасителни средства. 

 
5.2.    Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 

При горене може да се отдели плътен, черен дим. В резултат на горене или термално разграждане 
може да се формират опасни продукти: въглероден моноксид, въглероден диоксид. Експозицията 
на  продуктите от горене или разграждане може да бъдат вредни за здравето.  
 

5.3. Съвети за пожарникарите 
Използвайте вода за охлаждане на резервоари, цистерни или контейнери в близост до източника 
на топлина или огъня. Вземете под внимание посоката на вятъра. Предотвратете навлизане на 
продуктите използвани за борба с огъня в канализация, канали или водни басейни. Остатъците на 
продукта и средствата за гасене може да замърсят водната среда.И 
 
Предпазна екипировка при гасене на пожар: 
В зависимост от размера на пожара, може да се наложи пожарникарите да носят устойчив на 
топлина предпазен костюм, автономен дихателен апарат, ръкавици, предпазни очила или лицев 
щит и ботуши. 
йн 

6. Мерки при аварийно изпускане 
о изпускане 

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи 
За контрола на експозицията и личните предпазни средства виж Раздел 8. 

      

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда 
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Продукт, опасен за околната среда, в случай на големи разливи или ако продуктът замърси езера, 
реки или канализация, информирайте компетентните органи съгласно местното законодателство. 
Предотвратете замърсяване на канализацията, повърхностни или подземни води и почвата.   

 
6.3.   Методи и материали за ограничаване и почистване 

Събрете разлива с негорими абсорбиращи материали (почва, пясък, вермикулит, диатомит и др.). 
Изсипете продукта и абсорбента в подходящ съд. Замърсената зона трябва незабавно да се 
почисти с подходящ дезактиватор.  
Изсипете дезактиватора върху остатъците в отворен съд и оставете да действа няколко дни, 
докато вече не се наблюдава реакция. 
 

6.4. Позоваване на други раздели 
За контрола на експозицията и личните предпазни средства виж Раздел 8.  
За унищожаване на отпадъците, следвайте препоръките от Раздел 13. 

 

7. Работа и съхранение 
 

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа 
За лична защита вижте раздел 8. Никога не използвайте налягане за изпразване на контейнерите. 
Те не са контейнери устойчиви на налягане.  
В зоната на приложение тютюнопушенето, храненето и пиенето трябва да бъдат забранени. 
Следвайте законодателството за безопасността и опазване на здравето на работниците.  
Съхранявайте продукта в контейнери, направени от материал, идентичен на оригинала. 
 

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости 
Да се съхранява в съответствие с местното законодателство. Спазвайте указанията на етикета. 
Съхранявайте контейнерите между 5 и 35°C на сухо и добре проветриво място, далеч от 
източници на топлина и пряка слънчева светлина. Пазете далеч от източници на запалване. Да се 
пази от окислители и от силно киселинни или алкални материали. Да не се пуши. Да се 
предотврати влизането на неупълномощени лица. След като контейнерите са отворени, те трябва 
да бъдат внимателно затворени и поставени вертикално, за да се предотвратят разливи. 
 
Класификация и прагово количество на съхранение в съответствие с приложение I към Директива 
2012/18 / ЕС (SEVESO III): 
 

  Прагово количество (в тонове) от опасни вещества, за 
целите наприлагане на 

Код Описание Изисквания при нисък 
рисков потенциал 

Изисквания при висок рисков 
потенциал 

Е2 Опасни за водната среда в категория Хронична 
опасност, категория 2 

200 500 

 
DNEL: Получена недействаща доза/концентрация, нива на експозиция на веществата под които, 
вредни ефекти не се очакват 
DMEL: Получена минимална действаща доза/концентрация, ниво на експозиция, съответстващо на 
нисък риск, този риск трябва да се счита за допустим минимум. 
 

7.3.  Специфична(и) крайна(и) употреба(и)  
Виж Раздел 1.2.  

 

8.     Контрол на експозицията / лични предпазни средства 
 

8.1.   Параметри на контрол 
Продуктът НЕ съдържа вещества с гранични стойности за професионална експозиция на околната 
среда.  

Продуктът НЕ съдържа вещества с биологични гранични стойности. 
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Наименование DNEL/DMEL Тип Стойност 

2-aminopropane,isopropylamine 
CAS No: 75-31-0 
EC No: 200-860-9 

DNEL (работници) Вдишване, дългосрочно, локален ефект  12 (мг/м3) 

DNEL (работници) Вдишване, дългосрочно, системен ефект  25 (мг/м3) 

 
 

 8.2.  Контрол на експозицията 
Технически мерки 
Осигурете адекватна вентилация, която може да бъде постигната чрез използване на добра локална 
изпускателна вентилация и добра обща изпускателна система. 

 
Предпазване на дихателните пътища 
Концентрация 100% 

Употреба Хербицид 

Препазване на дихателните пътища 

  
 

ЛПС: филтърна маска за защита срещу газове и частици. 
Характеристики: Маркировка «CE», категория III. Маската трябва да има широко зрително поле и  
анатомично проектирана форма, за да бъде запечатана и водонепропусклива. 
CEN стандарти: EN 136, EN 140, EN 405  
Поддръжка: Не трябва да се съхранява на места, изложени на високи температури и влажна среда преди 
употреба. Специално трябва да се обърне внимание на състоянието на клапаните за вдишване и издишване в 
лицевия адаптер. Наблюдения: Прочетете внимателно инструкциите на производителя относно използването и 
поддръжката на оборудването. Прикрепете необходимите филтри към оборудването според специфичния 
характер на риска (частици и аерозоли: P1-P2-P3, Газове и пари: A-B-E-K-AX), като ги променяте според 
препоръките на производителя. Необходим тип филтър: A2 

Предпазване на ръцете 

 

ЛПС: Защитни ръкавици. 
Характеристики: маркировка «CE», категория II. 
CEN стандарти: EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420 
Поддръжка: Съхранявайте на сухо място, далеч от всякакви източници на топлина и избягвайте излагането на 
слънчева светлина колкото е възможно повече. Не правете никакви промени в ръкавиците, които могат да 
променят тяхната устойчивост, или нанасяйте бои, разтворители или лепила. 
Наблюдения: Ръкавиците трябва да са с подходящ размер и да прилягат добре на ръката на потребителя, да не 
са твърде разхлабени или прекалено стегнати.Винаги използвайте с чисти и сухи ръце. 

Материал PVC (поливинилхлорид) Време на пропиване: > 480 минути Дебелина на материала: 0,35 мм 

Предпазване на очите 

 

ЛПС: щит за лице. 
Характеристики: маркировка «CE», категория II. Протектор за лице и очи срещу пръски течност. 
CEN стандарти: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168 
Поддръжка: Видимостта през лещите трябва да е идеална. Затова тези части трябва да се почистват ежедневно. 
Протекторите трябва периодично да се дезинфекцира, следвайки инструкциит на производителя. Уверете се, че 
мобилните части се движат гладко.   
Наблюдения: Защитния щит трябва да предлагат зрително поле с измерение в централната линия най-малко 150 
мм вертикално веднъж прикрепен към рамката. 

Предпазване на кожата 

 ЛПС: Защитно облекло.  
Характеристики: маркировка «CE», категория II. Защитното облекло не трябва да бъде твърде тясно или 
свободно, за да не възпрепятства движенията на потребителя. 
CEN стандарти: EN 340 
Поддръжка: За да гарантирате еднаква защита, следвайте инструкциите за измиване и поддръжка, предоставени 
от производителя. 
Наблюдения: Защитното облекло трябва да предлага ниво на комфорт в съответствие с нивото на защита, 
осигурено по отношение на опасността, срещу която се защитава, като се имат предвид условията на околната 
среда, нивото на активност на потребителя и очакваното време на употреба. 

 ЛПС: Работни обувки. 
Характеристики: маркировка «CE», категория II. 
CEN стандарти: EN ISO 13287, EN 20347 
Поддръжка: Този продукт се адаптира към формата на крака на първия потребител. Ето защо, както и по 
хигиенни причини, не трябва да се използва от други хора. 
Наблюдения: Работните обувки за професионална употреба включват елементи за защита, насочени към защита 
на потребителите срещу всякакви наранявания в резултат на произшествие 

 8.3. Контрол на експозицията на околната среда 
В съответствие с законодателството на общността за предпазване на околната среда се препоръчва да се 
избегне изхвърляне на продукт и опаковки в околната среда. За допълнителна информация виж Раздел 
7.1.Г. 
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Летливи органични съставки: 
Съгласно Директива 2010/75/EU, този продукт има следните характеристики: 
V.O.C. (Supply): 74,79 % weight 
V.O.C. density at 20 ºC: 729,18 kg/m³ (729,18 g/L) 
Average carbon number: 9,12 
Average molecular weight: 125,7 g/mol 
 
 

9.   Физични и химични свойства 
 

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства 
Физична форма течност 

Цвят Прозрачен жълтеникав 

Мирис леко амини 

Граница на мириса N.A./N.A. 

Точка на топене Няма данни 

Точка на кипене  89оС 

Парен натиск  64,242 

Скорост на изпаряване Няма данни 

Относителна плътност  1,16 г/см3 

Вискозитет 73,2 mPa.s 

Кинетичен вискозитет 62.47 ZL4 (20єC) 

рН  5  (1%)  

плътност на парите  Няма данни 

Коефициент на разпространение  n-октанол/вода  >-3.2 при 25oC (за глифозат) 

Разтворимост във вода  100% разтворим във вода 
Разтворимост в мазнини N.A./N.A. 

Температура на разграждане N.A./N.A. 

Експлозивни свойства не е експлозивен 
Точка на запалване >100оС 

Запалимост (твърдо вещество, газ) Не е запалим 
Температура на самозапалване 433оС 

Горна граница на експлозивност Неприложимо 
Долна граница на експлозивност Неприложимо* 

   
  N.A./N.A.= няма данни/неприложимо поради естеството на продукта 

 
9.2. Друга информация 

  
Повърхностно напрежение при 20оС Неприложимо* 
Refraction index Неприложимо* 

 *неприложимо поради природата на продукта, не предоставяща информация правилно за неговите опасности 

 

10. Стабилност и реактивност 
 

10.1. Реактивност 
Продуктът не представлява опасност от реактивност.  

10.2. Химическа стабилност 
Нестабилен при контакт с: 
- основи   

10.3. Възможност за опасни реакции 
Може да настъпи неутрализация при контакт с основи.  

10.4. Условия, които трябва да се избягват 
Да се избягва контакт с основи. 

10.5. Несъвместими материали 
Да се избягват следните материали: 
- основи 
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10.6. Опасни продукти на разпадане 
В зависимост от условията на употреба, може да се формират следните продукти: 
- корозивни пари и газове 
 

11. Токсикологична информация 
 

      11.1. Информация за токсикологичните ефекти  
Повтарящият се или продължителен контакт с продукта може да доведе до елиминиране на 
мазнините в кожата, което води до неалергичен контактен дерматит и абсорбция на продукта през 
кожата. Попадането на пръски от продукта в очите може да причини дразнене и обратимо 
увреждане. 

  
            Токсикологична информация за веществата налични в състава на продукта. 
 
Наименование Остра тосичност 

Тип Изпитване Вид Стойност 

2-aminopropane, 
isopropylamine 
 
CAS No: 75-31-0 
EC No: 200-860-9 

Орална DL50  10% воден разтвор (1) Плъх 730 мг/кг (1) 

Дермална DL50  10% воден разтвор (1) Плъх 400 мг/кг (1) 

Инхалаторна CL50 
CL50 
 
(1) 3540 ppm 
(2) 4770 ppm 

Плъх 
Плъх 

8,7 мг/л (4 ч) (1) 
11,5 мг/л (1 ч) (2) 

 
            а) остра токсичност; 

Данните не са категорични за класификация. 
б) корозия / дразнене на кожата; 
Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени. 
в) сериозно увреждане / дразнене на очите; 
Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени. 
г) респираторна или кожна сенсибилизация; 
Данните не са категорични за класификация. 
д) мутагенност на зародишните клетки; 
Данните не са категорични за класификация. 
е) канцерогенност; 
Данните не са категорични за класификация. 
ж) репродуктивна токсичност; 
Данните не са категорични за класификация. 
з) STOT-еднократна експозиция; 
Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени. 
i) STOT-повтаряща се експозиция; 
Данните не са категорични за класификация. 
й) опасност от вдишване; 
Данните не са категорични за класификация. 

 

12.   Екологична информация 
 

12.1. Токсичност 
Наименование Остра тосичност 

Тип Изпитване Вид Стойност 

2-aminopropane, 
isopropylamine 
 
CAS No: 75-31-0 
EC No: 200-860-9 

Риби CL50                                          Salmo gairdneri                                         40 mg/l (96 h) [1] 
[1] Метод OCDE 203, pH: 7,9-8.4. Тествана субстанция: активно вещество 

Водни безгръбначни CE(I)                                           Daphnia Magna                                      47.4 mg/l (48 h) [1] 
[1] имобилизация. Тествана субстанция: активно вещество  

Водни растения CL50                                           Desmdesmus subspicatus                     18.9 mg/l (72 h) [1] 
[1] CNOE: 1.25 mg/l 

 

12.2. Устойчивост и разградимост 



                                                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
                                        в съответствие с Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), изменен с Регламент (ЕО) 830/2015 

                              дата на издаване: 07.02.2018         дата на редакция: -          Версия: 1 
 

ГЛИФОХЕМ / GLIFOCHEM 

     

                                                                                                                8/11  

 

Няма налична информация относно разградимостта на присъстващите вещества. Няма информация 
за устойчивостта и разградимост на продукта. 
 
12.2.  Биоакумулираща способност 
Няма налична информация относно биоакумулиращата способност на продкта. 
 
12.4.  Преносимост в почвата 
Няма налична информация за подвижността в почвата.  
Продуктът не трябва да се допуска да попада в канализацията или във водните пътища. 
Да се предотврати проникването в почвата. 
  

 12.5.  Резултати от оценката на PBT и vPvB 
 Няма налична информация относно резултатите от оценка за PBT/vPvB на продукта. 
 

12.6.  Други неблагоприятни ефекти 
 Няма налична информация относно други вредни ефекти за околната среда. 
 

13.  Обезвреждане на отпадъците 
  

Не изхвърляйте в канализация или водни пътища. Отпадъците и празните контейнери трябва да се 
обработват и унищожават в съответствие с действащото, местно/национално законодателство. 
Следвайте разпоредбите на Директива 2008/98 / ЕО относно управлението на отпадъците. 

 
 

14.  Информация относно транспортирането 
  
ADR, RID, ADN, IMDG, ICAO/IATA. 
Сухоземен транспорт: транспорт по шосе: ADR, транспорт с железопътен транспорт: RID. 
Транспортна документация: Consignment note and written instructions 
Транспорт по море: транспорт с кораб: IMDG. 
Транспортна документация: Bill of lading 
Транспорт по въздух: Транспорт със самолет: ICAO/IATA. 
Транспортна документация: Airway bill. 
 



                                                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
                                        в съответствие с Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), изменен с Регламент (ЕО) 830/2015 

                              дата на издаване: 07.02.2018         дата на редакция: -          Версия: 1 
 

ГЛИФОХЕМ / GLIFOCHEM 

     

                                                                                                                9/11  

 

 
 

 

14. Информация относно нормативната уредба 
 
15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно 
безопасността, здравето и околната среда 
Продуктът не се засяга от Регламент (ЕО) 1005/2009 относно веществата които нарушават озоновия слой. 
  
Летливи органични вещества (VOC) 
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VOC съдържание (p/p): 12,21 % 
VOC съдържание: 141,636 г/л 
 
Класификация на продукта съгласно Приложение I на Директива 2012/18/ЕО (SEVESO III): E2 
 
Раздел Описание Нисък рисков потенциал Висок рисков потенциал 

Е2 Опасни за водната среда в категория Хронична 
опасност, категория 2 

200 500 

 
Продуктът не се засяга от Регламент (ЕС) № 528/2012 относно предоставянето на пазара и използването 
на биоциди.  
Продуктът не се засяга от процедурата, установена в Регламент (ЕС) № 649/2012 относно износа и вноса 
на опасни химикали. 
 
15.2.  Оценка на безопасност на химично вещество или смес 
Не е правена оценка на химическа безопасност.  

 

 16.  Друга информация 
 

Пълен текст на фразите посочени в Раздел 3: 
H224: Изключително запалими течност и пари 
H315: Предизвиква дразнене на кожата 
H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите 
H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите 
H335: Може да предизвика дразнене на дихателните пътища 
H411: Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект 
 
Класификационни кодове: 
Aquatic Chronic 2 : Хроничен ефект за водната среда , Категория 2 
Eye Dam. 1 : Сериозно увреждане на очите, Категория 1 
Eye Irrit. 2 : Дразнене на очите, Категория 2 
Flam. Liq. 1 : Запалима течност, Категория 1 
Skin Irrit. 2 : Дразнене на кожата, Категория 2 
STOT SE 3 : Специфична токсичност за определени органи (STOT) - еднократна експозиция, Категория 3 
 
 
Препоръчително е да се проведе основно обучение по отношение на опазване на здравето на 
работниците и безопасността на работното място, за да се работи правилно с този продукт. 
 
Съкращения и акроними: 
ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. 
CEN: European Committee for Standardization. 
DMEL: Derived Minimal Effect Level, exposure level corresponding to a low risk, that risk should be 
considered a tolerable minimum. 
DNEL: Derived No Effect Level, level of exposure to the substance below which adverse effects are not 
anticipated. 
EC50: Half maximal effective concentration. 
PPE: Personal protection equipment. 
IATA: International Air Transport Association. 
ICAO: International Civil Aviation Organization. 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods. 
LC50: Lethal concentration, 50%. 
LD50: Lethal dose, 50%. 
RID: Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail. 
 
Литературни източници: 



                                                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
                                        в съответствие с Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), изменен с Регламент (ЕО) 830/2015 

                              дата на издаване: 07.02.2018         дата на редакция: -          Версия: 1 
 

ГЛИФОХЕМ / GLIFOCHEM 

     

                                                                                                                11/11  

 

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 
http://echa.europa.eu/ 
Regulation (EU) 2015/830. 
Regulation (EC) No 1907/2006. 
Regulation (EU) No 1272/2008.  
 
Информацията, предоставена в този информационен лист за безопасност, е изготвена в съответствие с 
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/830 на КОМИСИЯТА от 28 май 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 
1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаване на химичните вещества (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикалите, за 
изменение на Директива 1999/45 / ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент 
(ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и Директива 76/769 на Съвета Директиви / ЕИО и Комисията 91/155 / 
ЕИО, 93/67 / ЕИО, 93/105 / ЕО и 2000/21 / ЕО. 
 
 
 
 
Информацията в този Информационен лист за безопасност за продукта се основава на настоящите знания и на 
действащите закони на ЕС и националното законодателство, доколкото условията на работа на 
потребителите са извън нашето познание и контрол. Продуктът не трябва да се използва за цели, различни от 
посочените, без предварително да има писмени инструкции за работа. Винаги е отговорност на потребителя да 
предприеме необходимите мерки, за да спази изискванията, установени от действащото законодателство. 
Информацията, съдържаща се в този лист за безопасност, съдържа само описание на изискванията за 
безопасност на продукта и не трябва да се счита за гаранция за неговите свойства. 

 
 


