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

                    БОРОНИЯ Мо6 

 

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

Име / търговско наименование:  БОРОНИЯ Мо 6   

 

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 : fds@agro-nutrition.fr 
 http://www.agronutrition.com 

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 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 Регламент 1272/2008/ЕО  

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

 

Тази смес не представлява физическа опасност. 

Тази смес не представлява опасност за околната среда. Няма известни или предвидими увреждания на околната 

среда при стандартните условия на употреба.  

Тази смес не представлява опасност за здравето с изключение на възможен национален праг на експозиция на 

работното място.  

 

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 

Р202 Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност. 

Р264 Да се измият ръцете старателно след употреба. 

mailto:fds@agro-nutrition.fr
http://www.centres-antipoisons.net/
mailto:sumiagro@sab.bg
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Р273 Да се избягва изпускане в околната среда. 

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

 

2.3. Други опасности  

Сместа не съдържа вещества класифицирани като ‘Substances of Very High Concern' (SVHC) >= 0.1% публикувани 

от Европейската агенция по химикали (ECHA) съгласно чл. 57 на REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table 

Сместа не отговаря на критериите нито за PBT нито за vPvB за смеси в съответствие с Приложение XIII на 

REACH Регламент (EО) 1907/2006. 

 

3.  СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 

 

3.1.     Вещество  

Неприложимо 

3.2.    Смес 

 

Състав 

Този продукт не съдържа вещества опасни за здравето и околната среда в достатъчно количество за да бъде 

необходимо да се докладва в този Раздел. 

 

4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ 

 

4.1. Общи мерки: 

Като общо правило, в случай на съмнение или при наличие на симптоми, винаги се свързвайте с лекар и му 

покажете 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 

4.2.1.1. При вдишване 

Преместете пострадалия на чист въздух. Консултирайте се с лекар в случай на проблеми с дишането. 

4.2.1.2. 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. 

4.2.1.3. При контакт сс кожата 

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

дразнене. 

4.2.1.4. При поглъщане 

Изплакнете устата и незабавно потърсете медицинска помощ, като покажете етикета на лекаря. 

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

Симптоми / лезии след вдишване: кашлица, дразнене на дихателните пътища. 

Симптоми / лезии след контакт с кожата: дразнене на кожата, зачервяване. 

Симптоми / лезии след контакт с очите: корозия, дразнене на очните тъкани. 

Симптоми / лезии след поглъщане: коремна болка, гадене. 

 

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

Симптоматично лечение 

 

5. МЕРКИ ПРИ ГАСЕНЕ НА ПОЖАР 

 

5.1. Средства за гасене на пожар 

5.1.1. Подходящи средства за гасене на пожар: пръскане с вода или водна мъгла, СО2, прах, пяна. 

Изборът на материалите и метода за гасене зависи от другите налични продукти. Да не се използва 

силна водна струя под налягане поради опасност от разпиляване/разливане на продукта.  

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 

Пожар ще предизвика отделянето на плътен черен дим. Експозицията на разпадни продукти може да бъде 

опасна за здравето. Да не се вдишва дим.  

В случай на пожар може да се формират: азотен оксид (NO), амоняк (NH3) 
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5.3. Специални предпазни средства за пожарникарите 

Предпазни мерки срещу пожар: както при всички пожари, включващи химикали, носете подходящо защитно 

оборудване (химическо защитно облекло, ботуши и ръкавици). 

 

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

Консултирайте се с мерките за безопасност описани в Раздели 7 и 8.  

За лицата, които не са от аварийните екипи  

Ако разлива е голям евакуирайте хората и позволете да останат само обучени оператори  екипирани с 

подходяща предпазна екипировка (виж Раздел 8). 

За лицата от аварийните екипи  

Лицата от аварийни екипи да бъдат екипирани с подходяща лична предпазна екипировка (виж Раздел 8). 

6.2.  Мерки за опазване на околната среда  

Съберете и контролирайте изтичане или течове с негорими абсорбиращи материали като пясък, почва, 

вермикулит, диатомит. Поставете в отделен контейнер за по-късно унищожаване. Предотвратете попадане 

на продукта в канализацията и водни басейни.  

6.3.  Методи и материали за събиране и почистване  

Почиствайте за предпочитане с детергент, да не се използва разтворител.  

При инцидент, проветрете района и изпомпвайте разлива за рециклилане , ако е възможно. Ако операцията по 

изпомпването не е подходяща, поръсете продукта със сух пясък или вермикулит. Смесете и съберете в отделен 

етикетиран контейнер за по-късно унищожаване.  

6.4. Препратки към други секции 

Виж Раздел 1 за информация относно контакти при спешни случаи  

Виж Раздел 13 за информация относно унищожаване на отпадъците. 

Виж Раздел 8 за информация относно личните предпазни средства. 

 

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.  

 

7.2. Предпазни мерки за безопасна работа 

Винаги измивайте ръцете след работа с продукта. 

Да се избягва вдишването на прах.  

Предпазване от пожар: Предотвратете достъпа на неоторизирани лица. Да се работи в добре проветриви 

помещения. 

Препоръчителна предпазна екипировка и процедури: виж Раздел 8. 

Спазвайте мерките за безопасност посочени на етикета, а също така и разпоредбите за индустриалните 

мерки за безопасност 

Забранено оборудване и процедури: Да не се пуши, яде или пие в районите, в които се използва продукта. 

 

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

Съхранение:  

Да се пази от достъп на деца. 

Да се съхранява отделно от храни, напитки и фуражи.  

Съхранявайте при температура от 0оС до 35оС . 

Опаковка:  

Винаги съхранявайте в опаковка направена от материал идентичен с този на оригиналната опаковка. 

Подменете етикета в случай на увреждане на опаковката.  

 

7.4. Специфична крайна употреба: 

Няма налична информация.  

 

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 

 

8.1. Контролни параметри 

Няма налична информация 
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8.2.   Контрол на експозицията 

 

Лични предпазни мерки, такива като лична предпазна екипировка  

Използвайте лична предпазна екипировка която е чиста и добре поддържана.  

Съхранявайте личната предпазна екипировка в чисто място, далеч от работното място. 

Никога не яжте, пийте или пушете по време на работа. Свалете и изперете замърсените дрехи преди повторна 

употреба. Убедете, че има добра вентилация, особено в затворени помещения. 

 

- Предпазване на очите/лицето 

Да се избягва контакт с очите. 

Да се използват предпазни очила предназначени за предпазване от пръски от течности.  

Преди работа си сложете предпазни очила съгласно стандарт EN166. 

- Предпазване на ръцете  

Да се носят подходящи предпазни ръкавици в случай на продължителен или повтарящ се контакт с 

кожата. 

Да се използват предпазни ръкавици устойчиви на химически агенти съгласно стандарт EN374. 

Ръкавиците трябва да се изберат според приложението и продължителността на използване на раотното 

място. 

Предпазните ръкавици трябва да бъдат избрани според тяхната приложимост за съответното работно 

място: други химикали с които може да се работи, необходимост от физическо предпазване (порязване, 

убождане, предпазване от топлина),изискваното ниво на сръчност.  

Препоръчан тип ръкавици: 

- Естествен латекс 

- Нитрилна гума (бутадиен-акрилнитрил кополимерна гума (NBR)) 

- PVC (поливинил хлорид) 

- Бутил гума (изобутилен-изопрен кополимер) 

Препоръчани характеристики: 

Непромокаеми ръкавици в съотетствие със стандарт EN374 

 - Предпазване на тялото  

Подходящи предпазни дрехи: 

Носете подходящи предпазни дрехи, по конкретно гащеризон с дълги ръкави и крачоли и ботуши. Те трябва да се 

поддържат чисти и в добро състояние.  

Работните дрехи трябва да се перат редовно.  

След контакт с продукта, всички части от тялото които са били замърсени трябва да се измият. 

- Предпазване на дихателните пътища  

Тип на FFP маска: 

Да се носи маска покриваща половината лице с филтър за аерозоли в съответствие със стандарт EN149. 

Ако оборудването и начина на приложение на продукта води до формиране на аерозол или фини капки течност  

се препоръчва да се носи респиратор. 

Контрол на експозицията отнасяща се до предпазване на околната среда  

Да не се изхвърля продукт в канализацията, повърхностни води или почвата. Унищожете отпадъците в 

съответствие с местните разпоредби. 

 

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 

 
9.1. Обща информация: 
Физично състояние:  флуидна течност – разтворим концентрат (СЛ) 
Цвят:    непрозрачно кафяв 
Мирис:    без мисис 
 
9.2. Важна информацията за здравето, безопасността и околната среда: 
рН (в чист вид):   8,1 ± 0,6 
рН във воден разтвор:  8,8 ± 0,6 (10 г/л) 
Точка / интервал на кипене: Не е от значение 
Интервал на пламна точка: Не е от значение. 
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Налягането на парите при 50 °С: Не е от значение. 
Плътност:   1330 (+/- 1,5%) г/дм3 
Разтворимост във вода:  Разтворим 
Точка на топене/диапазон: Не е от значение 
Температура на самозапалване: Не е от значение 
Точка на разграждане/диапазон: Не е от значение  
 

Друга информация: 

Няма информация 

 
10.  СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ 

 

10.1. Реактивоспособност 

Няма налична информация. 

 

10.2. Химическа стабилност:  

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

 

10.3. Възможност за опасни реакции 

Съгласно с нашите познания, този продукт не представлява никаква конкретна опасност при препоръчаните  

условия на съхранение и употреба. 

 

10.4. Условия, които трябва да се избягват:  

- Замръзване 

- Излагане на светлина   

 

10.5. Материали, които трябва да се избягват:  

Да се съхранява отделно от силни киселини, силни оксиданти, халогенни вещества.   

 

10.6. Опасни продукти на разлагане:  

В случай на пожар, в резултат от термично разлагане, могат да се отделят токсични газове – азотен оксид NO, 

амоняк NH3.  

 

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 
11.1. Информация за токсикологичните въздействия 

Няма налична информация. 

 

11.1.1     Вещества 

 Няма токсикологични данни за съставките.  

11.1.2.       Смес 

Остра токсичност:  

Няма налични данни за самия продукт.  Въпреки това, според представителните компоненти е възможно да се определи: Орално 

LD50 (плъх)> 2000 mg / kg  

Корозивност/ дразнене на кожата : 

Наблюдавана е слаба еритема или липса на ефект на дразнене. 

Сериозно увреждане/дразнене на очите:  

Слабо или липсва дразнене на очната тъкан.  

Респираторна или кожна сенсибилизация: 

Няма известен сенсибилизиращ ефект. 

Мутагенност за зародишните клетки : 

Няма доказателства за такъв ефект. 

Канцерогенност : 

Няма доказателства за такъв ефект. 

Токсичност за репродукцията : 

Няма доказателства за такъв ефект. 

 

12.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 
Бор (В) е микроелемент, който е важен за доброто нарастване на растенията, но в големи количества е вероятно да бъде 
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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. 

ФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 
12.1. Токсичност 

12.1.2. Смеси 
 Няма налични данни за токсичността за водните организми на сместа 

12.2. Персистентност и разградимост 

Няма налични данни. 

12.3.  Потенциал за биоакумулиране  

Няма налични данни. 

12.4.  Подвижност в почвата  

Няма налични данни. 

12.5.  Резултати от оценки за PBT и vPvB  

Няма налични данни. 

12.6.  Други вредни въздействия 

Няма налични данни. 

 

13. ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
 

Правилното управление на отпадъците от сместа и/или контейнерите трябва да бъде определено в 

съответствие с Директива 2008/98/EC. 
 

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). 

 

13.1. Методи за третиране на отпадъците  

Да не се изхвърля в канализацията или водни басейни . 

Отпадък : 

Управлението на отпадъците да се извършва без да се застрашава човешкото здраве, без увреждане на 

околната среда и в частност без риск за вода, въздух, почва, растения или животни.  

Рециклирайте или унищожете отпадъците в съответствие с текущото законодателство, за предпочитане чрез 

лицензирана фирма за управление на отпадъци. 

Да не се замърсява почва или води с отпадъци, да не се изхвърлят отпадъци в околната среда. 

Замърсени опаковки : 

Изпразнете напълно опаковката и изплакнете триктратно: Запазете етикета на опаковката. 

Предайте опаковките на лицензирана фирма за управление на отпадъци. 

 

 

14.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ 
 
Освободени от транспортна класификация и етикетиране. Не се регулира 
Транспортирайте продукта в съответствие с разпоредбите за ADR/RID, IMDG и ICAO/IATA (ADR 2013 - IMDG 
2012 - ICAO/IATA 2014). 
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15.  ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА 
 

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, 
здравето и околната среда 
- Информация за класификация и етикетирани включена в Раздел 2 : 
Следните разпоредби бяха използвани: 
- Directive 67/548/EEC and its adaptations 
- Directive 1999/45/EC and its adaptations 
- Regulation EC 1272/2008 modified by regulation EC 618/2012 
- EU Regulation No. 1272/2008 amended by EU Regulation No. 758/2013. 
- Информация за контейнерите: 
Няма на лични данни . 
- Специфични провизии : 
Няма налични данни. 
Субстанции които разрушават озоновия слой (EC Regulation No. 1005/2009, Montreal Protocol) : 
Този продукт не е обект на разпоредби отнасящи се до номенклатурата на класифицираните инсталации (съхранение и 
употреба)  
15.2. Оценка за химическа безопасност  
Няма налични данни 
 

16.  ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Тъй като условията на работа с продукта не са ни известни, информацията предоставена в този информационен лист е 

базирана на настоящото ниво на нашите познания и на законодателството на национално и общностно ниво. 

Сместа не трябва да се употребява за цели различни от описаните в Раздел 1 без да са получени писмени инструкции за 

работа. Във всички случаи , отговорност на ползвателя е да вземе всички необходими мерки за съответствие с официалните 

изисквания и местните разпоредби. 

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

безопасност, свързани със сместа, а не като гаранция за нейните свойства. 

Информацията, съдържаща се в настоящия Информационен лист за безопасност, е получена от източници, които според 

нас са надеждни и съответстват на текущото ниво на нашите познания и опит с продукта и не е изчерпателна. Това се 

отнася за продукт, който отговаря на спецификациите, освен ако не е иначе казано. В случай на формулации или смеси, 

уверете се, че не могат да възникнат нови опасности. Продуктът не трябва да се използва за цели, различни от посочените в 

раздел 1. Вниманието на потребителите се насочва към възможните рискове възникнали, когато даден продукт се използва 

за цели, различни от тези, за които е предвиден, без предварителните писмени инструкции за работа. Това допълва 

техническите листове, но не ги замества. Потребителят на продукта не е освободен при никакви обстоятелства от 

задължението да се съобрази с всички закони, наредби и процедури, свързани с продукта, безопасността, хигиената и 

защитата на човешкото здраве и околната среда.  

 

Мониторинг на промените в прегледа на MSDS в светлината на Регламент CLP (CE) 1272/2008 

 

Съкращения : 

ADR : European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by Road. 

IMDG : International Maritime Dangerous Goods. 

IATA : International Air Transport Association. 

ICAO : International Civil Aviation Organisation 

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail. 

WGK : Wassergefahrdungsklasse (Water Hazard Class). 


