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1. Идентификация на веществото/сместа и фирмата/предприятието: 
 
1.1. Идентификатори на продукта 

Търговско наименование: ТОПКЮ СЛ/ TOPCURE SL 
 

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, 
които не се препоръчват  
Употреби от значение: биостимулатор (само за професионални потребители ) 
Употреби, които не се препоръчват: Всички употреби непосочени в тази секция или в секция 7.3. 
 

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност  
 

Производител / доставчик на информационния лист за безопасност: 
Futureco Bioscience S.A.U 
Av. del Cadí 19-23, P.I. Sant Pere Molanta, Olèrdola 
08799 Barcelona - Barcelona - Spain 
Phone.: +34 938182891 - 
Fax: +34 938921726 
calidad@futurecobioscience.com 
www.futurecobioscience.com 

 

Лице, което пуска продукта на пазара: 
 Суммит Агро Румъния - клон България КЧТ    
 ул. “Бигла” № 39, партер, офис 2 
 1164 София, БЪЛГАРИЯ 
 Тел: 02/962 49 01, Факс: 02/962 48 76                                                 
 Email: sumiagro@sab.bg 

 

1.4. Телефон за връзка в случай на спешност 
Национален токсикологичен информационен център 
Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" 
Телефон за спешни случаи / 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 Регламент 1272/2008 [CLP] 
 Продуктът е класифициран в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008. 
 Eye Irrit. 2: Eye irritation, Category 2, H319 
 

2.2. Елементи на етикета 

  Регламент 1272/2008 [CLP] 

 Внимание 

  

http://www.pirogov.bg/
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 Предупреждения за опасност: 
 H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите 
 Препоръки за безопасност: 

P264: Измийте се старателно след употреба. 
P280: Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за 
лице. 
P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко 
минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. 
Продължавайте да промивате. 
P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. 

 Допълнителна информация 
EUH401: За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте 
инструкциите за употреба. 
SP1: Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства 
оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води./Да се избягва 
замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.)  
 

 
2.3. Други опасности   

Продуктът не отговаря на критериите за класификация като PBT/vPvB. 
 

3. Състав / информация за съставките** 
 

3.1. Вещество: 
 Неприложимо 
 
3.2. Смес   
 
Химическо описание: Смес от вещества  
Съставки: 
В съответствие с Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 (т. 3), продуктът съдържа: 

Идентификатор Химично наименование/класификация Канцентрация  

CAS:  56-40-6 
EC:  200-272-2 
Index:  неприложимо 
REACH: 01-2119451452-45-XXXX 

glycine ¹                                                                          не е класифициран 
 
Регламент 1272/2008 

5 - <10 % 

CAS:  50-21-5 
EC:  200-018-0 
Index:  неприложимо 
REACH: 01-2119548400-48-XXXX 

Lactic acid ²                                                        самооценка на класификацията 

Регламент 1272/2008          Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315 – Danger  

<5 % 

 
¹ Доброволно вписано вещество, което не отговаря на никой от критериите изложени в Регламент (ЕО) 2015/830  
² Вещества представляващи опасност за здравето и околната среда, които отговарят на критериите определени в  
Регламент (ЕО) 2015/830  

 
За повече информация относно рисковете от веществата вижте раздели 8, 11, 12, 15 и 16 
 
** Промени в сравнение с предишната версия  
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4. Мерки за оказване на първа помощ 
 
4.1.   Описание на мерките за първа помощ 

Сиптоми в следствие на интоксикация може да се появят след експозиция, поради това, потърсете 
лекарска помощ в случай на директна експозиция на продукта или продължителен дискомфорт, 
като покажете на лекаря информационния лист за безопасност на продукта. 
При вдишване:  
Този продукт не съдържа вещества класифицирани като опасни при вдишване, но въпреки това, в 
случай на симптоми на интоксикация преместете пострадалия от района на експозиция, на чист 
въздух. Потърсете лекарска помощ ако симптомите се влошат или не отзвучават.  
При контакт  с кожата:  
Този продукт не е класифициран като опасен при контакт с кожата. Въпреки това, в случай на 
контакт с кожата се препоръчва да се свалят замърсените дрехи и обувки, да се изплакне кожата и 
ако е необходимо постралия да вземе душ с обилно количество студена вода и неутрален сапун.  В 
случай на сериозна реакция да се консултира с лекар.  
При контакт с очите:  
Изплаквайте внимателно очите с хладка вода в продължение на най-малко 15 минути. Не 
позволявайте на пострадалия да търка или затваря очите. Ако пострадалия носи контактни лещи, 
те трябва да се свалят, с изключение на случай че са залепнали за очите и това може да причини 
допълнително увреждане. Във всички случаи, след почистването, колкото е възможно по-скоро, 
трябва да се направи консултация с лекар. 
При поглъщане:  
Да не се предизвика повръщане, но ако това се случи, дръжте главата наведена за да се предотврати 
аспирация в белите дробове. Изплакнете устата и гърлото, тъй като те може да са били засегнати 
при поглъщането. 

 
4.2. Най-важни симптоми и въздействия, остри и отдалечени 
        Остри и отдалечени ефекти са посочени в раздели 2 и 11.  
 
4.3. Индикация за всякаква незабавна медицинска намеса и необходимост от специална манипулация 
        Неприложимо.  
 
5. Мерки при гасене на пожар 

 
5.1. Средства за гасене на пожар 

Продуктът не е запалим при нормални условия на съхранение, манипулации и употреба. В случай на 
запалване в резултат на неправилно манипулиране, съхранение или употреба е препоръчително да 
се използват поливалентен пожарогасителен прах (АВС прах) в съответствие с разпоредбите за 
системите за предпазване от пожар. НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА да се използва чешмяна вода като 
пожарогасително средство. 

 
5.2. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/продукта и произтичащи от 

него продукти на изгарянето и отделящи се газове 
В резултат на горене или термално разграждане се формират реактивни суб-продукти, които 
могат да бъдат силно токсични и съответно може да представляват сериозен риск за здравето.   

 
5.3. Съвети за пожарникарите 

В зависимост от размера на пожара, може да бъде необходимо използването на пълна предпазно 
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облекло и автономен дихателен апарат (SCBA). Да се осигури наличие на минимално изискуемите 
оборудване и средства за спешни случаи (противопожарни одеяла, комплект за първа помощ, ....) в 
съответствие с Директива 89/654/ЕС. 
Допълнителни разпоредби:  
Да се действа съгласно вътрешния план за действие и информационните листове за действия, 
които трябва да се предприемат след инцидент или друг спешен случай. Да се отстрани всеки 
източник на запалване. В случай на пожар, охлаждайте контейнерите и резервоарите на продукти 
податливи на запалване, експлозия или BLEVE (експлозия на разширяващи се пари от кипяща 
течност) в резултат от високи температури. Предотвратете попадането във водни басейни на 
течностите използвани за гасене на пожара.  

 
6. Мерки при аварийно изпускане 

 
6.1. Лични предпазни мерки, предпазна екипировка и извънредни процедури  

Изолирайте течове, при условие че няма допълнителен риск за хората, изпълняващи тази задача. 
Личните предпазни средства трябва да се използват срещу потенциален контакт с разлятия 
продукт (вижте раздел 8). Евакуирайте района и пазете хората, които нямат защитна екипировка. 

 
6.2. Мерки за опазване на околната среда 

Този продукт не е класифициран като опасен за околната среда. Дръжте продукта далеч от 
отводнителни системи, повърхностни и подпочвени води. 

 
6.3. Средства за почистване 

Препоръчва се: 
Абсорбирайте разлива с помощта на пясък или инертен абсорбиращ материал и го преместете на 
безопасно място. Не абсорбирайте в дървени стърготини или други горими абсорбенти. За 
всякакви колебания отнасящи се до изхвърлянето, се консултирайте с раздел 13.  

 
 6.4. Препратка към други секции    

Виж раздели 8 и 13. 
 

7. Работа и съхранение 
 

7.1. Работа с веществото/препарата 
А – Предпазни мерки за безопасна работа 
Да се спазва текущото законодателство относно предотвратяването на промишлени рискове. 
Дръжте контейнерите херметически затворени.  Следете за разливи и остатъци и ги 
отстраняайте по безопасен начин (раздел 6). Предотвратете течове от контейнерите. 
Поддържайте ред и чистота, на местата, на които се използват опасни продукти.   
Б – Технически препоръки за предпазване от пожари и експлозии 
Продуктът не е запалим при нормални условия на съхранение, манипулация и употреба. Препоръчва 
се да се прехвърля с бавна скорост, за да се избегне генерирането на електростатични заряди, които 
могат да засегнат запалими продукти. Консултирайте се с раздел 10 за информация относно 
условията и материалите, които трябва да се избягват.  
В – Технически мерки за предпазване от ергономични и токсикологични рискове 
Да не се яде или пие по време на работа, а след приключване на работа ръцете да се измият с 
походящ почистващ продукт. 
Г -  Технически мерки за предпазване от рискове за околната среда 
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Препоръчва се да има на разположение абсорбиращ материал в непосредствена близост до 
продукта (вижте раздел 6.3.). 

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

А – Технически мерки при съхранение 
Минимална температура: 0оС 
Максимална температура: 50оС 
Максимален период: 36 месеца 
Б – Общи условия на съхранение 
Да се избягват източници на загряване, радиация, статично електричество и контакт с храни. За 
допълнителна информация виж раздел 10.5. 

 
7.3.  Специфична(и) крайна(и) употреба(и) 

Освен вече специфицираните инструкции, не е необходимо предоставянето на други специфични 
препоръки, относно употребата на този продукт. 

 
8. Контрол на експозицията и лични предпазни средства 
8.1. Контролни параметри  

Вещества, чиито нива на експозиция на работещите, трябва да се следят на работното място.  
Няма определени нива на експозиция на веществата съдържащи се в този продукт.  

 
DNEL (работници): 

Идентификация Краткосрочна експозиция Продължителна експозиция 

системна локална системна локална 

Lactic acid 
CAS: 50-21-5 

EC: 200-018-0 

орална неприложимо неприложимо неприложимо неприложимо 

дермална неприложимо неприложимо неприложимо неприложимо 

респираторна неприложимо 592 мг/м3 неприложимо неприложимо 

 
DNEL (масов потребител): 

Идентификация Краткосрочна експозиция Продължителна експозиция 

системна локална системна локална 

Lactic acid 
CAS: 50-21-5 

EC: 200-018-0 

орална 35,4 мг/кг неприложимо неприложимо неприложимо 

дермална неприложимо неприложимо неприложимо неприложимо 

респираторна неприложимо 296 мг/м3 неприложимо неприложимо 

 
PNEC: 

Идентификация     

Lactic acid 
CAS: 50-21-5 
EC: 200-018-0 

STP 10 mg/l Fresh water 1.3 mg/L 

Soil неприложимо Marine water неприложимо 

Intermittent неприложимо Sediment (Fresh water) неприложимо 

Oral неприложимо Sediment (Marine water) неприложимо 

 
8.2. Контрол на експозицията 

А – Общи мерки за безопасност и хигиена на работното място 
Като предпазна мярка е препоръчително ползването на лични предпазни средства със съответната 
<<СЕ>> маркировка в съответствие с Директива 89/686/ЕС. За повече информация относно личните 
предпазни средства (съхранение, употреба, почистване, поддръжка, клас на защита ...) се 
консултирайте с информационната листовка изготвяна от производителя. За повече информация 
виж раздел 7.1. 
Предоставената тук информация е препоръка, която се нуждае от уточняване от службите за 
предпазване от трудови рискове, тъй като не е известно дали във фирмата има на разположение 
допълнителни мерки. 
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Б – Предпазване на дихателните пътища 
Използването на предпазна екипировка ще бъде необходимо, ако се формира мъгла или ако се 
надвишават граничните стойности на експозиция на работното място.  

 
Пиктограма Лични предпазни 

средства 
Етикетиране CEN 

Стандарт 
Бележки 

 
Задължително 
използване на маска за 
лице 

Маска с филтър за 
частици 

      

 

EN 149:2001 
+A1:2009 

Да се смени, когато се почувства, че 
дишането през маската става по-трудно. 

 
В – Специална защита на ръцете 

Пиктограма Лични предпазни 
средства 

Етикетиране CEN 
Стандарт 

Бележки 

 
Задължително 
предпазване на ръцете 

Предпазни ръкавици 
срещу минимални 
рискове 

       

 

 Сменете ръкавиците при признаци за 
увреждане. При продължителна експозиция 
на продукта за професионални 
потребители, препоръчваме използването 
на СЕ III ръкавици съгласно стандарт EN 
420 и EN 374. 

"Тъй като продукта е смес от няколко вещества, устойчивостта на материала на ръкавиците 
не може да бъде определена предварително с абсолютна сигурност и поради това трябва да бъде 
тествана преди употреба" 

Г – Предпазване на очите и лицето 
Пиктограма Лични предпазни 

средства 
Етикетиране CEN 

Стандарт 
Бележки 

 
Задължително 
предпазване на лицето 

Панорамни очила 
срещу пръски 

       

 

EN 166:2001 
EN ISO 
4007:2012 

Да се почистват ежедневно и периодично 
да се дезинфекцират съгласно 
инструкциите на производителя. Да се 
носят ако има опасност от разплискване. 

 

Д – Предпазване на тялото 
Пиктограма Лични предпазни 

средства 
Етикетиране CEN 

Стандарт 
Бележки 

 Работни дрехи  

 

 Да се сменят при признаци на износване. 
При продължителна експозиция на 
продукта за професионални потребители, 
препоръчваме използването на СЕ III в 
съответствие с разпоредбите в EN ISO 
6529:2001, EN ISO 6530:2005, EN ISO 
13688:2013, EN 464:1994. 

 
 

Неплъзгащи се 
работни обувки 

       

 

EN ISO 
20347:2012 

Да се сменят при признаци на износване. 
При продължителна експозиция на 
продукта за професионални потребители, 
препоръчваме използването на СЕ III в 
съответствие с разпоредбите в EN ISO 
20345 и EN 13832-1. 

 
E – Допълнителни мерки при спешни случаи 

Мерки за спешни случаи Стандарти Мерки за спешни случаи Стандарти 
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Душ за спешни случаи 

ANSI Z358-1 
ISO 3864-1:2002 

       
Душ за очи за спешни случаи 

DIN 12 899 
ISO 3864-1:2002 

 
Контрол на експозицията на околната среда: 

В съответствие със законодателството на общността за предпазване на околната среда, се 
препоръчва да се избегне замърсяване на околната среда с продукта или неговите опаковки. За 
допълнителна информация виж раздел 7.1.Г. 

 
Летливи органични съединения: 
По отношение на Директива 2010/75/ЕО, този продукт има следните характеристики: 
V.O.C. (Supply)   : 0 % weight 
V.O.C. density at 20 ºC  : 0 kg/m³ (0 g/L) 
Average carbon number  : неприложимо 
Average molecular weight : неприложимо 

 
9. Физични и химични свойства 

 
9.1. Информация относно основните физични и химични свойства 

Физично състояние при 20оС  : течност 
Външен вид    : флуид 
Цвят     : кехлибарен  
Мирис     : характерен 
Граница на мирис   : неприложимо* 
Летливост 
Точка на кипене при атмосферно налягане: 102оС 
Налягане на парите при 20оС : 2333 Ра 
Налягане на парите при 50оС : <300000 Ра (300 кРа) 
Скорост на изпаряване при 20оС : 12291 Ра (12 кРа) 
Описание на продукта 
Плътност при 20оС   : 1080 - 1120 кг/м3 
Относителна плътност при 20оС : 1,08 - 1,12 
Динамичен вискозитет при 20оС : неприложимо* 
Кинетичен вискозитет при 20оС : неприложимо* 
Кинетичен вискозитет при 40оС : неприложимо* 
Концентрация    : неприложимо* 
рН     : 3 - 4 
Плътност на парите при 20оС : неприложимо* 
Коефициент на разпределение n-октанол/вода 20оС: неприложимо* 
Разтворимост във вода при 20оС : неприложимо* 
Разтворимост   : неприложимо* 
Температура на разграждане :неприложимо* 
Точка на топене/замръзване  : неприложимо* 
Окислителни свойства  : неприложимо* 
Запалимост 
Точка на запалване   : не е запалим (>60оС) 
Запалимост (твърдо в-вор газ) : неприложимо* 
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Температура на самовъзпламеняване: 1010 оС 
Горна/долна граници на запалимост : неприложимо* 
Експозивност    
Горна/долна граници на експлозия : неприложимо* 

 
9.2.   Друга информация 

Повърхностно налягане при 20оС : неприложимо* 
Индекс на пречупване   : неприложимо* 

 
*не е релевантно, поради естеството на продукта, не предоставя информация за неговата опасност 

 
10. Стабилност и реактивоспособност 
10.1. Реактивоспособност 

Не се очакват опасни реакции тъй като продуктът е стабилен при препоръчаните условия на 
съхранение. Виж раздел 7. 

10.2. Химическа стабилност 
Химически стабилен при условията на съхранение, работа и употреба.  

10.3. Възможност за опасни реакции 
При посочените условия, не се очакват опасни реакции, водещи до прекалено високи температури 
и налягане. 

10.4. Условия, които трябва да се избягват 
Приложимо за работа и съхранение при стайна температура: 

Удар и триене Контакт с въздух Повишаване на 
температурата 

Слънчева 
светлина 

Влажност 

неприложимо неприложимо неприложимо неприложимо неприложимо 

 
10.5. Вещества, които трябва да се избягват 

киселини вода Окисляващи 
материали 

Запалими 
материали 

други 

неприложимо неприложимо Предпазване Предпазване Да се избягват 
алкални вещества 
и силни основи. 

 
10.6. Опасни продукти при разпадане 

Виж раздели 10.3, 10.4 и 10.5 за специфичните разпадни продукти.  В зависимост от условията на 
разграждане, комплексни смеси от химически субстанции може да се освободят: въглероден 
диоксид (СО2), въглероден моноксид и други органични съединения.  

 
11. Токсикологична информация 
11.1. Информация за токсикологични въздействия 

Експериментални данни относно токсикологичните свойства на самия продукт не е налична.  
Опасни за здравето въздействия 
Случаи на повтаряща се или продължителна експозиция или експозиция на концентрации 
надвишаващи препоръчаните граници на експозиция може да доведат до вредни за здравето 
въздействия в зависимост от вида на експозиция: 

А – Поглъщане (остър ефект): 
- Остра токсичност: На база на налични данни, не отговаря на критериите за класифициране тъй 

като не съдържа вещества класифицирани като опасни при поглъщане. За повече информаци виж 



        Информационен лист за безопасност 

           в съотвествие с 1907/2006/ЕO (REACH), 2015/830/ЕC 

   ТОПКЮ  
        

Дата на изготвяне: 02.05.2013            Дата на актуализация: 15.06.2017    Версия: 04          

 

Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ  ТОПКЮ / TOPCURE 
9/12 

 

 

 

 

раздел 3. 
- Корозивност/Дразнене: На база на налични данни, не отговаря на критериите за класифициране. 

Но независимо от това, съдържа вещества класифицирани за този ефект. За повече информация 
виж раздел 3. 

Б – Вдишване (Остър ефект) 
- Остра токсичност: На база на налични данни, не отговаря на критериите за класифициране тъй 

като не съдържа вещества класифицирани като опасни при вдишване. За повече информация виж 
раздел 3. 

- Корозивност/Дразнене: На база на налични данни, не отговаря на критериите за класифициране 
тъй като не съдържа вещества класифицирани като опасни за тези ефекти. За повече 
информация виж раздел 3. 

В – Контакт с кожата и очите (остър ефект): 
- Контакт с кожата: На база на налични данни, не отговаря на критериите за класифициране. Но 

независимо от това, съдържа вещества класифицирани като опасни за този ефект. За повече 
информация виж раздел 3. 

- Контакт с очите: Причинява увреждане на очите при контакт. 
Г – CMR въздействия (канцерогенност, мутагенност и токсичност за репродукцията): 
- Канцерогенност: На база на налични данни, не отговаря на критериите за класифициране тъй 

като не съдържа вещества класифицирани като опасни за посочения ефект. За повече 
информация виж раздел 3. 

- Мутагенност: На база на налични данни, не отговаря на критериите за класифициране тъй като 
не съдържа вещества класифицирани като опасни за този ефект. За повече информация виж 
раздел 3. 

- Токсичност за репродукцията: На база на налични данни, не отговаря на критериите за 
класифициране тъй като не съдържа вещества класифицирани като опасни за този ефект. За 
повече информация виж раздел 3. 

Д – Сенсибилизация 
- Респираторна: На база на налични данни, не отговаря на критериите за класифициране тъй като 

не съдържа вещества класифицирани като опасни със сенсибилизиращ ефект. За повече 
информация виж раздел 3. 

- Кожна: На база на налични данни, не отговаря на критериите за класифициране тъй като не 
съдържа вещества класифицирани като опасни за този ефект. За повече информация виж раздел 
3. 

Е - Специфична токсичност за определени органи (STOT) -  еднократна експозиция: 
- На база на налични данни, не отговаря на критериите за класифициране тъй като не съдържа 

вещества класифицирани като опасни за този ефект. За повече информация виж раздел 3. 
Ж - Специфична токсичност за определени органи (STOT) - повтаряща се експозиция: 
- Специфична токсичност за определени органи (STOT) - повтаряща се експозиция: На база на 

налични данни, не отговаря на критериите за класифициране тъй като не съдържа вещества 
класифицирани като опасни за този ефект. За повече информация виж раздел 3. 

- Кожа: На база на налични данни, не отговаря на критериите за класифициране тъй като не 
съдържа вещества класифицирани като опасни за този ефект. За повече информация виж раздел 
3. 

З – Опасност при вдишване: 
- На база на налични данни, не отговаря на критериите за класифициране тъй като не съдържа 

вещества класифицирани като опасни за този ефект. За повече информация виж раздел 3. 
 

Друга информация: 
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Неприложимо. 

 
Специфична токсикологична информация за веществата: 

Идентификатор Остра токсичност Вид 

Lactic acid 
CAS: 50-21-5 
EC: 200-018-0 

LD50 oral 3543 мг/кг Плъх 

LD50 dermal неприложимо  

LC inhalation неприложимо  

 
 

12. Информация за околната среда 
 

Няма налични експериментални еко-токсикологични данни за самия продукт . 
 
12.1. Екотоксичност  

Идентификатор Остра токсичност Вид 

Lactic acid 
CAS: 50-21-5 
EC: 200-018-0 

LС50  130 мг/л (96 ч)  Oncorhynchus mykiss риби 

EC50  250 мг/л (48 ч) Daphnia magna ракообразни 

EC50 неприложимо   

 
12.2. Устойчивост и разградимост 

Идентификатор Разградимост Биоразградимост 

Lactic acid 
CAS: 50-21-5 
EC: 200-018-0 

BOD5 0.45 g O2/g Концентрация 4 мг/л 

COD 0.9 g O2/g Период 20 дни 

BOD5/COD 0.5 % биоразградим 50% 

 
12.3. Потенциал за биоакумулиране 
Няма налична информация 
 
12.4. Подвижност в почвата 

Идентификатор Абсорбция/десорбция Летливост 

Lactic acid 
CAS: 50-21-5 
EC: 200-018-0 

Кос 20,9 Henry 0E+0 Pa·m³/mol 

Заключение Много висока Суха почва не 

Повърхностно напрежение 3,882Е-2 N/m (20oC) Важна почва не 

 
12.5. Резултати от PBT и vPvB оценки 
Продуктът не отговаря на критериите за PBT и vPvB. 
  
12.6. Други вредни въздействия 
Няма описани. 

 
13. Третиране на отпадъците 
13.1. Методи за третиране на отпадъците 

Код Описание Клас на отпадъка (Регламент (ЕО) 
1357/2014) 

 Не е възможно да се зададе конкретен код, тъй като това зависи от 
възнамеряваната от потребителя употреба на продукта 

Не е опасен  

 
Тип на отпадъка (Регламент (ЕО) 1357/2014): 
Неприложимо 

 
Управление на отпадъците (унищожаване и оценка): 
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Консултирайте се с оторизиран мениджър за управление на отпадъци относно оценката и 
мерките за унищожаване в съответствие с Приложение 1 и Приложение 2 (Директива 
2008/98/ЕС). Съгласно с код 15 01 (2014/955/ЕС) и в случай, че контейнерът е бил в директен 
контакт с продукта, то той трябва да бъде третиран по същия начин както и продукта. В 
противен случай, той ще бъде третиран като не опасен отпадък. Не препоръчваме изхвърляне в 
канализацията. Виж раздел 6.2.    
Разпоредби отнасящи се до управлението на отпадъците: 
В съответствие с Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), сe посочват разпоредби на 
общността или национални разпоредби касаещи управлението на отпадъците  
Разпоредби на общността: Директива 2008/98/ЕС; 2014/955/ЕО; Регламент (ЕО) 1357/2014. 
 

14. Информация за транспортиране 
Този продукт не се регулира при транспорт (ADR/RID, IMDG, IATA) 

 
15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба 
15.1. Законодателство относно безопасността, здравето и околната среда/специфична за 

веществото или сместа нормативна уредба 
 

Regulation (EC) No 528/2012: съдържа консервант за да се запазят първоначалните свойства на 
третирания вид. Съдържа L-(+)-lactic acid. 
Candidate substances for authorisation under the Regulation (EC) 1907/2006 (REACH): неприложимо 
Substances included in Annex XIV of REACH ("Authorisation List") and sunset date: неприложимо 
Regulation (EC) 1005/2009, about substances that deplete the ozone layer: неприложимо 
Article 95, REGULATION (EU) No 528/2012: неприложимо 
REGULATION (EU) No 649/2012, in relation to the import and export of hazardous chemical products: 
неприложимо 
Ограничения за пускане на пазара и употреба на определени опасни вещества и смеси (Annex XVII 
REACH, etc ….): неприложимо 
Специфични разпоредби за предпазване на хората и околната среда  
Препоръчва се използването на информацията включена в този информационен лист, като данни 
използвани при оценката на риска на локалните обстоятелства за да се установят необходимите 
мерки за предпазване от рискове при манипулации, употреба, съхранение  и унищожаване на този 
продукт.   
Друго законодателство: 
Този продукт може да бъде засегнат от отраслово законодателство. 

 
15.2. Оценка за химическа безопасност 

Доставчика не е извършвал оценка за химическа безопасност за тази смес. 
 

16.  Друга информация 
Законодателство свързано с информационния лист за безопасност: 
Този информационен лист е изготвен в съответствие с ПРИЛОЖЕНИЕ II – Ръководство за 
изготвянето на информационни листове на Регламент (ЕO) 1907/2006 (Регламент (ЕС) 2015/830). 
Изменения свързани с предишни версии на информационния лист, които засягат начините на 
управление на рисковете: 
СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ (РАЗДЕЛ 3, РАЗДЕЛ 11, РАЗДЕЛ 12): 
· Новодекларирани вещества  
Lactic acid (50-21-5) 
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CLP Регламент (EО) No 1272/2008 (РАЗДЕЛ 2, РАЗДЕЛ 16): 
· Пиктограми 
· Предупреждения за опасност 
· Препоръки за безопасност  
Текстове на законадателни фрази посочени в Раздел 2: 
H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. 
Текстове на законадателни фрази посочени в Раздел 3: 
Посочените фрази не се отнасят до самия проукт; те се предоставят основно с информационна 
цел и се отнасят до индивидуалните съставки, които са посочени в раздел 3 
CLP Регламент (ЕО) 1272/2008: 
Eye Irrit. 2: Calculation method 
Класификационна процедура: 
Eye Dam. 1: H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите. 
Skin Irrit. 2: H315 - Предизвиква дразнене на кожата. 
Съвети отнасящи до обучението: 
Препоръчва се минимално обучение за предотвратяване на промишлени рискове за персонала 
използващ продукта, за да улесни тяхното разбиране и интерпретация на този информационен 
лист, а също така и етикета на продукта. 
Основни библиографски източници: 
http://echa.europa.eu 
http://eur-lex.europa.eu 
Абревиатури и акроними: 
ADR: European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road 
IMDG: International maritime dangerous goods code 
IATA: International Air Transport Association 
ICAO: International Civil Aviation Organisation 
COD: Chemical Oxygen Demand 
BOD5: 5-day biochemical oxygen demand 
BCF: Bioconcentration factor 
LD50: Lethal Dose 50 
LC50: Lethal Concentration 50 
EC50: Effective concentration 50 
Log-POW: Octanol–water partition coefficient 
Koc: Partition coefficient of organic carbon 

 
 
 
 
 
 
Информацията съдържаща се в този информационен лист за безопасност е базирана на източници, технически познания и текущо 
законодателство на Европейско и национално ниво, без възможност да се гарантира нейната акуратност. Тази информация не може да се 
счита като гаранция за свойствата на продукта, тя е просто описание на изискванията за безопасност. Професионалната методология и 
условия за потребителите на този продукт не са ни известни и са извън нашия контрол и в крайна сметка, отговорност на потребителя е, 
да предприеме необходимите мерки, за да се запознае с нормативните изисквания относно манипулирането, съхранението, употребата и 
унищожането на химически продукти. Информацията в този информационен лист за безопасност се отнася само до този продукт и не 
трябва да се използва за други цели различни от посочените. 

http://eur-lex.europa.eu/

