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1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА И ФИРМАТА ПРОИЗВОДИТЕЛ 

 

1.1. Идентификация на продукта 

Име на продукта: Х Гел АМБЪР (DYNA XGEL AMBER) 20-0-25 + 20CaO + МE 

 

1.2. Релевантни употреби на веществото или сместа и препоръчани употреби  

Функция:  продукт за употреба в земеделието 

Категория:  ЕО тор 

 

1.3. Данни на издателя на информационния лист за безопасност 

Производител и доставчик: 

AGROLOGY Papaeconomou SA 

Industrial Area of Thessaloniki 

P.O.Box 1089 

57022 Sindos 

Greece 

Информацията предоставена от: Производствен отдел 

 

Наименование и адрес на лицето, което пуска на пазара химично вещество /препарат: 

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                                                 

е-mail: sumiagro@sab.bg 

 

1.4. Телефон за връзка в случай на спешност 

Emergency Telephone: +30-2310-569005 

 

Телефон за връзка в случай на спешност  за България: 

Национален токсикологичен информационен център 

Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" 

Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 233 

E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg http://www.pirogov.bg 

Единен номер за Европейски повиквания – 112 

    

2. СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 

 

2.1. Класификация на веществото или сместа 

 

Класификация съгласно Регламент (ЕС) № 1272/2008 

 
 

* 

* 

http://www.pirogov.bg/
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GHS03  

Ox. Liq. 1 H272 Може да усили пожара; окислител. 

 

GHS05  

Eye Dam. 1 H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. 

GHS07 

Acute Tox. 4 H302 Вреден при поглъщане. 
 
2.2. Елементи на етикета 

 

· Етикетиране съгласно Регламент (Eо) No 1272/2008 

Продуктът е класифициран и етикетиран съгласно с регламент CLP. 

 

· Пиктограми за опасност  

 

       
GHS03           GHS05          GHS07  

 

Сигнална дума: ОПАСНО  

Определящи опасността съставки за етикетиране:  

Nitric acid, calcium and ammonium double salt, hydrated form 

 

Предупреждения за опасност 

H271 Може да предизвика пожар или експлозия; силен окислител. 

H272 Може да усили пожара; окислител. 

H302 Вреден при поглъщане. 

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. 

 

Препоръки за безопасност 

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. 
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P102 Да се съхранява извън обсега на деца. 

P103 Преди употреба прочетете етикета. 

P210 Да се пази от топлина. — Тютюнопушенето забранено. 

P220 Да се държи/съхранява далеч от облекло и други горими материали. 

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за 

лице. 

P305+P351+P338 IF IN EYES: 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. 

P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. 

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните / регионални / 

национални / международни разпоредби.  

 

2.3. Други опасности 

Резултати за PBT и vPvB изследване  

PBT: неприложимо 

vPvB: неприложимо 

 

3.  СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 

 

Вещество или смес: Смес 

Описание:   Смес от субстанциите изброени по-долу с не опасни добавки. 

 

Опасни съставки: 
CAS: 15245-12-2 

EINECS: 239-289-5 

 

Nitric acid, calcium and 

ammonium double salt, 

hydrated form 
Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, 

H302 

 

25-50% 

 

CAS: 7757-79-1 

EINECS: 231-818-8 

potassium nitrate 

 Ox. Sol. 2, H272 

30-50% 

CAS: 6484-52-2 

EINECS: 229-347-8 

ammonium nitrate 

Ox. Sol. 2, H272; Eye Irrit. 2, 

H319 

1-10% 

· Допълнителна информация: За текстовете на посочените рискови фрази  вижте раздел 16  

 

4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ 

 

4.1. Описание на мерките за първа помощ 

При контакт с очите: Промивайте очите като държите клепачите отворени в 

продължение на няколко минути с течаща вода. След това 

се консултирайте с лекар. 

При контакт с кожата: Като цяло, продуктът не е дразнещ за кожата.  

 

* 
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При вдишване: Осигурете чист въздух. Консултирайтесе с лекар в случай 

на усложнения. 

При поглъщане: Ако симптомите не отзвучават, потърсете медицинска 

помощ. 

4.2. Най-важни симптоми и въздействия, остри и отдалечени:  

Няма известна допълнителна информация.  

 

4.3. Индикация за всякаква незабавна медицинска намеса и необходимост от специална 

манипулация: 

Няма известна допълнителна информация.  

 

5. МЕРКИ ЗА ПРИ ГАСЕНЕ НА ПОЖАР 

 

5.1. Средства за гасене на пожар 

Подходящи средства за гасене на пожар: СО2, прах или воден спрей. Гасете големи 

пожари с воден спрей или пяна устойчина на алкохоли. 

 

5.2. Специфични опасности произтичащи от веществото или сместа 

При нагряване или в случай на пожар се формират отровни газове.  

 

5.3. Съвети за пожарникарите 

Предпазна екипировка: покриваща устата респираторна маска 

 

6. МЕРКИ  ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗСИПВАНЕ / РАЗЛИВАНЕ  

 

6.1. Лични предпазни мерки, предпазна екипировка и извънредни процедури 

Покриваща устата респираторна маска 

Да се носи предпазна екипировка. Страничните лица да се държат настрани от района. 

 

6.2. Предпазване на околната среда 

Разредете с обилно количество вода. 

Да не се допуска навлизане в канализацията/повърхностни и подпочвени води. 

 

6.3. Методи и материали за обезвреждане и почистване 

Абсорбирайте с попиващи течности материали (пясък, диатомит, стърготини). 

Осигурете добра вентилация. 

 

6.4. Препратка към други секции 

Виж Секция 7 за информация за безопасна работе 

Виж Секция 8 за личните предпазни средства. 

Виж Секция 13 за методите за унищожаване на отпадъците.  
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7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ 

 

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа 

Осигурете добра вентилация на работното място.  

Да се предоврати формирането на аерозоли.  

· Информация относно предпазване ат пожар и есплозия:  

Дръжте източниците на запалване надалеч – Да не се пуши. 

Да се пази от нагряване. 

Да се осигури в наличност дихателен апарат.  

 

7.2. Условия за безопасно съхранение, включително каквато и да е несъвместимост 

Съхранение: 

· Изискване към складовите помещения: Съхранявайте в добре вентилирани помещения, при 

температура 5-25oC. 

· Информация относно съхранение в общ склад: не се изисква  

· Допълнителна информация относно условията на съхранение: няма  

 

7.3. Специфични крайни употреби 

Няма налична допълнителна информация.   

 

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 

 

8.1. Контролни параметри 

Съставки с гранични стойности, които изискват мониторинг на работното място:  

Продуктът не съдържа никакви релевантни количества от вещества с критични стойности, 

които трябва да бъдат наблюдавани на работното място.  

·Допълнителна информация: Списъкът наличен към момента на изготвяне е използван като 

база.  

 

8.2. Контрол  на експозицията 

· Лични предпазни средства: 

· Общи предпазни и хигиенни мерки:  Измийте ръцете при почивка и след приключване на 

работа.  

· Предпазване на дихателните пътища: 

В случай на кратка експозиция или слабо замърсяване използвайте респираторна филтърна 

маска. В случай на продължителна експозиция използвайте самозахранващ сее дихателен 

апарат. 

· Предпазване на ръцете: 

Материалът на ръкавиците трябва да бъде непромокаем и устойчив на продукта.  

Поради липса на тестове направени с този продукт, не може да се направи препоръка за 

матерала на ръкавиците. Избора на материала на ръкавиците да се направи в зависимост 

от времето на проникване, нивото на дифузия и разграждане. 
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· Материал на ръкавиците 

Изборът на подходящи ръкавици не зависи само от материала, но също и от други 

допълнителни означения за качество и варира от производител до производител. Тъй като  

 

продуктът е смес от няколко вещества, устойчивостта на материала на ръкавиците не 

може да бъде изчислена предварително и поради това трябва да бъде проверена преди 

употребата на продукта.  

· Време на просмукване на материала на ръкавиците 

Точното време на просмукване трябва да бъде установено от производителя на 

предпазните ръкавици и трябва да бъде спазвано. 

· Предпазване на очите: Препоръчва се по време на пълненето да се ползват предпазни 

очила.  

 

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 

 

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства 

Вид:    течност 

Цвят:    оранжев 

Мирис:   без мирис 

Праг на мирис:  не е определен 

рН:    5,5 

Промяна на условията 

Точка на топене/диапазон: Не е определена. 

Точка на кипене/диапазон: 100оС 

Точка на запалване:   

Запалимост:   неприложимо 

Температура на разграждане: не е определена 

Температура на самовъзпламеняване: не е самозапалим„ 

Експлозивни свойства: не е определено 

Граници на експлозия: 

Долна граница: не е определена 

Горна граница: не е определена 

Парен натиск:  не е определен 

Плътност:   не  е определена 

Относителна плътност: не  е определена 

Плътност на парите: не  е определена 

Скорост на изпарение: не  е определена 

Разтворимост/смесимост с вода:  Напълно смесим с вода 

Коефициент на разпространение n-октанол/вода: не е определен 

Вискозитет:    

Динамичен:   2000 mPas 

Кинетичен:  не е определен 

* 
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Съдържание на разтворител: 

Органичен разтворител: 0,0% 

9.2. Друга информация  

Няма налична допълнителна информация. 

 

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ 

 

10.1. Реактовоспособност 

10.2. Химическа стабилност 

Термално разграждане/условия, които да бъдат избягвани: Не настъпва разграждане, ако се 

прилага според инструкциите.  

10.3. Възможност за опасни реакции 

Опасни реакции не са известни. 

10.4. Условия да се избягват 

Няма налична допълнителна информация. 

10.5. Несъвместими материали 

Няма налична допълнителна информация. 

10.6. Опасни разпадни продукти 

Няма известни опасни разпадни продукти.  

 

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

11.1. Информация за токсикологични въздействия 

Остра токсичност: Вреден при поглъщане. 

Основни ефекти на дразнене: 

Корозивност/дразнене на кожата: На база на наличните данни, не отговаря на  критериите 

за класификация. 

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите: Причинява сериозно увреждане на очите. 

Респираторни или кожна сенсибилизация: На база на наличните данни, не отговаря на  

критериите за класификация. 

Допълнителна токсикологична информация: 

CMR ефекти (канцерогенност, мутагенност и токсичност за репродукцията) 

Мутагенност за зародишните клетки: На база на наличните данни, не отговаря на  

критериите за класификация. 

Канцерогенност: На база на наличните данни, не отговаря на  критериите за класификация. 

Токсичност за репродукцията: На база на наличните данни, не отговаря на  критериите за 

класификация. 

Специфична токсичност за определени органи (STOT)- еднократна експозиция: На база на 

наличните данни, не отговаря на  критериите за класификация. 

Специфична токсичност за определени органи (STOT)- повтаряща се експозиция: На база на 

наличните данни, не отговаря на  критериите за класификация. 



             

                                          Информационен лист за безопасност 
                                                            в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006, чл. 31 

  

   Х ГЕЛ АМБЪР                                                         
Дата на издаване: 25/05/2015           Издание №: 13                   Дата на актуализиране: 01.12.2020 
 

Agrology                                                XGEL AMBER 20-0-25 + 20CaO + МE 8/11 

 

Опасност при вдишване: На база на наличните данни, не отговаря на  критериите за 

класификация. 

 

12.  ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

12.1. Токсичност 

Токсичност за водните организми: Няма известна допълнителна релевантна информация. 

 

12.2. Персистентност и разградимост 

Няма известна допълнителна релевантна информация. 

 

12.3. Потенциал за биоакумулация 

Няма известна допълнителна релевантна информация. 

 

12.4. Мобилност в почвата 

Няма известна допълнителна релевантна информация. 

 

Допълнителна екологична информация: 

Общи бележки: 

Клас на опасност за водите 1 (Немски разпоредби) (Само-оценка): слабо опасен за водата 

Да не се допуска неразреден продукт или големи количества от продкта да попадат в 

подпочвени води, водни басейни или каналазацията. 

 

12.5. Резултати от PBT и vPvB оценки 

PBT: неприложимо 

vPvB: неприложимо  

 

12.6. Други вредни ефекти 

Няма налична информация. 

 

13. ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ  

 

13.1. Метод за третиране на отпадъците 

Да не се изхвърля на едно място с домакинските отпадъци. Да не се допуска попадане на 

продукт в канализацията. 

Непочистени опаковки: 

Препоръка: Унищожавенето да се извършва в съответствие с официалните разпоредби. 

Препоръчителен почистващ агент: Вода, ако е необходимо заедно с почистващ агент. 

 

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ 

 

14.1. UN-Номер 

UN3139 

* 
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14.2. UN наименование при транспортиране 

 

ADR 3139 OXIDIZING LIQUID, N.O.S. 

IMDG, IATA OXIDIZING LIQUID, N.O.S. 

 

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране 

· ADR, IMDG, IATA 

 
· Class 5.1 Oxidising substances. 

· Label 5.1 

 

14.4. Група опаковки 

ADR, IMDG, IATA III 

 

14.5. Опасност за околната среда 

Морски замърсител етикет: Не 

 

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите                                  

Внимание: Окисляващи субстанции. 

EMS Number:   F-A,S-Q 

· Stowage Category   B 

· Segregation Code   SG38 Stow " separated f rom" SGG2-ammonium 

compounds. 

SG49 Stow "separated from" SGG6-cyanides 

SG60 Stow "separated from" SGG16-peroxides 

 

14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II на MARPOL73/78 и 

Кодекса IBC 

Неприложимо. 

 

14.8. Допълнителна информация 

 

ADR 

 Limited quantities (LQ)   5L 

Excepted quantities (EQ)   Code: E1 

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml 

Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml 

Transport category    3 

Tunnel restriction code   E 
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IMDG 

  Limited quantities (LQ)   5 LT 

  Excepted quantities (EQ)   Code: E1 

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml 

 

Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml 
 

UN "Model Regulation":   UN3139, OXIDIZING LIQUID, N.O.S., 5.1, III 

 

15.  НОРМАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

15.1. Законодателство относно безопасността, здравето и околната среда/специфична за 

веществото или сместа нормативна уредба 

Directive 2012/18/EU 

· Qualifying quantity (tonnes) for the application of lower-tier requirements 50 t 

· Qualifying quantity (tonnes) for the application of upper-tier requirements 200 t 

· REGULATION (EC) No 1907/2006 ANNEX XVII Conditions of restriction: 3, 65 

 

15.2. Оценка за химическа безопасност 

Не е правена оценка за химическа безопасност за този продукт. 

 

16.  ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Тази информация е базирана на най-доброто от нашите познания към момента. Въпреки това 

тя не ще представлява гаранция за каквито и да е специфични характеристики на продукта и 

не ще установява легално валидни договорни отношения. 

 

Релевантни фрази 

 

Н272 Може да усили пожара; окислител. 

H302 Вреден при поглъщане. 

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. 

Н319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. 
 

· Отдел издаващ Информационния лист за безопасност: Agrology Production Department 

· Лице за контакт: Mrs. Amalia Bamnidou, Registration Department  

 
· Съкращения и акроними: 

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the 

International 

Carriage of Dangerous Goods by Road) 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 

IATA: International Air Transport Association 

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 

* 
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EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 

Ox. Liq. 3: Oxidizing liquids – Category 3 

Ox. Sol. 2: Oxidizing solids – Category 2 

Acute Tox. 4: Acute toxicity - oral – Category 4 

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1 

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation – Category 2 

 

· * Данни променени в сравнение с предишното издание. 

 

 

 

 


