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РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО / СМЕСТА И НА ФИРМАТА / 

ПРЕДПРИЯТИЕТО 
 

1.1.Наименование на веществото /сместа: Течен Водопроводчик (Liquid-Plumr®) 

Пенетрекс гел за отпушване на тръби, професионална сила, 503 мл. 

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

употреби, които не се препоръчват: 

Идентифицирани употреби, които са от значение: Смес за отпушване на тръби, гел. 

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност: 

Доставчик:  
CBEE (Europe) Limited 

Box 4, 315 Chiswick High Road 

London W4 4HH 

Tel: +44 208 232 4809 

09:00-17:30 Mon-Thu; 09:00-17:00 Fri. 

Fax: +44 (0)705 340 1495 
euregulatory@clorox.com 
 

Лице, което пуска на пазара: 

Астра и Ко  ООД   

ул. „Обелско шосе” № 18 

 гр. София 1360 

EИK: 121370915 
 

1.4.Телефонен номер при спешни случаи:  

България - Клиника по токсикология към МБАЛСМ “Н. И. Пирогов” 

Телефон за спешни случаи: 02 9154 409 (в стандартно работно време без събота и 

неделя) или 02 9154 346 (непрекъснато обслужване). 

 

РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ 

2.1. Класифициране на веществото или сместа: Класифициране в съответствие с 

Директива 1999/45/EEC: C, R34, R31. 

Човешко здраве: 

Корозивен за кожата и очите.  

 

Околна среда: 

Продуктът съдържа вещество, което е силно токсично за водните организми. 

Продуктът може да повлияе киселинността (pH-факторът) във водната среда с риск от 

вредни ефекти върху водните организми. 

 

Физични и химични опасности: 

При контакт с киселини се отделя токсичен газ. 

 

2.2. Елементи на етикета:  

Съдържа:  

mailto:euregulatory@clorox.com
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Натриев хидроксид; 

Натриев хипохлорит разтвор .....% активен Cl. 

 

Етикетиране на детергенти:  

Съдържа: 

5-<15% избелващи агенти на база хлор: 

<5% амфотерни повърхностноактивни вещества; анионни повърхностноактивни 

вещества; нейоногенни повърхностноактивни вещества. 
 

 

Символ и знак за опасност:  

 

          C 

 
 

   Корозивен 
 

Рискови фрази (R-фрази):  

R31 При контакт с киселини се отделя токсичен газ. 

R34 Предизвиква изгаряния. 
 

Съвети за безопасност (S-фрази): 

S1/2 Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца. 

S24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата. 

S26 При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси 

медицинска помощ. 

S36/37/39 Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за 

очите/лицето. 

S45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и 

когато е възможно да се покаже етикетът. 

S64 При поглъщане устата да се изплакне с вода (но само ако пострадалия е в 

съзнание). 
 

Внимание! Да не се използва с други продукти. Може да отделя опасни газове (хлор)! 
 

Други опасности:  
 

РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 

3.1. Вещества:  

3.2. Смеси:  
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Миристил диметил амин оксид                                                                          <1% 

CAS № 3332-27-2                                              EC № 222-059-3 

Класифициране (EC 1272/2008)                                 Класифициране (67/548/EEC)               

Дразнене на кожата, Кат.2 - H315                              Xi, R38-41 

Сериозно увреждане на очите, Кат-1 - H318             N, R50 

Опасно за водната среда, Кат.1 - H400 
 

Натриев хидроксид                                                                                                           1-5% 

CAS № 1310-73-2                                                          EC № 215-185-5 

Класифициране (EC 1272/2008)                               Класифициране (67/548/EEC)  

Корозия на кожата Кат. 1AB - H314                       C, R35        
 

 

Натриев хипохлорит разтвор .....% активен Cl                                                          5-10% 

CAS № 7681-52-9                                                          EC № 231-668-3 

Класифициране (EC 1272/2008)                               Класифициране (67/548/EEC)  

Корозия на кожата Кат. 1B - H314                           C, R34          

Опасно за водната среда, Кат.1 - H400                    N, R50 

 EUH 031                                                                     R31                                             

 
 

 

Пълният текст на всички R-фрази и предупреждения за опасност (H-фрази) е посочен в раздел 16. 

 
 

РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ 

4.1. Описание на мерките за първа помощ:  

При вдишване: В случай на вдишване на аерозоли/мъгли: Изведете веднага 

пострадалият на чист въздух и го оставете да почива. Изплакнете носът и устата с вода. 

Потърсете квалифицирана лекарска помощ. 

При поглъщане: Незабавно изплакнете устата и дайте обилно количество вода за 

пиене (200-300 мл). НЕ ПРЕДИЗВИКВАЙТЕ ПОВРЪЩАНЕ. Потърсете незабавно 

квалифицирана лекарска помощ.  

При контакт с кожата: Свалете замърсеното облекло и изплакнете старателно кожата 

с вода. Незабавно потърсете квалифицирана лекарска помощ. 

При контакт с очите: Отстранете контактните лещи от очите преди да изплакнете 

очите. Незабавно измийте очите с много вода като държите клепачите отворени. 

Продължете да промивате в продължение на най-малко 15 минути и потърсете 

квалифицирана лекарска помощ. 

 

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми 

и ефекти:  
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Вдишване. 

Малко вероятен път на експозиция, тъй като продуктът не съдържа летливи вещества. 

Мъглите /аерозолът могат да причинят дразнене на дихателните пътища. 

Поглъщане 

Причинява изгаряния. Може да причини вътрешни увреждания. 

Контакт с кожата 

Причинява изгаряния. Може да причини образуването на мехури и пришки. 

Контакт с очите 

Причинява изгаряния. Риск от увреждане на роговицата. 

 

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и 

специално лечение:  

Тежестта на описаните симптоми ще варира в зависимост от концентрацията и 

продължителността на експозицията. 

 

РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 

5.1. Средства за гасене на пожар:  

Предоставя се информация относно подходящите пожарогасителни средства: 
Продуктът не е запалим. Използвайте подходящи гасителни средства в зависимост от 

материалите въвлечени в пожара. 

Неподходящи пожарогасителни средства: не релевантно. 

 

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа:  

Опасни продукти на изгарянето: 

При пожар се образуват: въглероден оксид (CO), въглероден диоксид (CO2), Хлор. 

 

Необичайни опасности по отношение на пожар и/или експлозия: 

Не са отбелязани необичайни опасности по отношение на пожар и/или експлозия. 

 

Специфични опасности: 

При пожар се образуват: въглероден оксид (CO), въглероден диоксид (CO2), Хлор. 

5.3. Съвети за пожарникарите:  

Специални процедури при гасене на пожар: 

Вземете мерки за недопускане попадането на водата от гасенето в канализацията или в 

повърхностни водни басейни. Ограничете с дига. 

 

Защитно облекло за пожарникарите: 

В случай на пожар, носете пълно защитно облекло и автономен дихателен апарат.  

 

РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ 

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи  
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Носете предпазно облекло както е предписано в Раздел 8 на този информационен 

лист за безопасност. 
 

6.2.  Предпазни мерки за опазване на околната среда: Да се избягва изпускането в 

околната среда. 

 Методи и материали за ограничаване и почистване: Спрете изтичането ако е 

безопасно да го направите. НЕ ДОКОСВАЙТЕ разлетият материал. Абсорбирайте с 

вермикулит, сух пясък или пръст и поставете в контейнери. Изплакнете мястото с 

много вода. Контейнерите със събраният разлят продукт трябва да бъдат правилно 

етикетирани с точното съдържание и символ за опасност. 

6.4.Позовавания на други раздели: Носете предпазно облекло както е предписано 

в Раздел 8 на този информационен лист за безопасност. Вижте раздел 11 за 

допълнителна информация относно опасностите за здравето. За 

изхвърляне/обезвреждане на отпадъците вижте Раздел 13. 
 

РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ 

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа:  

Прочете и спазвайте препоръките на производителя. Избягвайте разливането, контактът 

с кожата и очите. По време на работа да не се яде, пие и пуши. Измивайте ръцете си 

след работа. 

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости:  

Съхранявайте в плътно затворени оригинални опаковки, на сухо и хладно място. Да се 

съхранява под ключ и далече от достъп на деца. 

7.3. Специфична крайна употреба (и): Идентифицираните употреби за този продукт 

са посочени в т.1.2. 
 

РАЗДЕЛ 8:  КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА  
 

8.1. Параметри на контрол: Граничните стойности на концентрация във въздуха на 

работната среда са посочени в НАРЕДБА № 13 от 30.12.2003 г. за защита на 

работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа: 

Вещество 8 часова експозиция 

mg/m
3 

15 минутна експозиция 

mg/m
3 

Натриев хидроксид 2.0 - 

Хлор - 1.5 

8.2. Контрол на експозицията: 

Защита на очите/лицето: Носете одобрени, плътно прилепващи защитни очила срещу 

пръски, за да се предотврати всякакъв риск от контакт с очите. 

Защита на ръцете: Носете подходящи защитни ръкавици. Най-подходящите ръкавици 

трябва да се изберат след консултация с доставчикът на ръкавици, който може да 

предостави информация относно времето на проникване на материала. 
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Други защитни средства: Носете подходящо облекло, за да се предотврати всякакъв 

риск от контакт с кожата. Осигурете места за измиване на очите. 

Хигиенни мерки: 

Бързо свалете всяко облекло, което е било замърсено. Измийте бързо кожата след 

котакт с продукта. Измивайте ръцете си след работа. По време на работа да не се яде, 

пие и пуши. 

 
 

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 

9.1.  Информация относно основните физични и химични свойства: 

Външен вид: Бистра течност 

Мирис: хлор 

pH конц. продукт: 13 

Относителна плътност: ~ 1.01 

Разтовримост във вода: смесим 
 

 

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ 

10.1. Реактивност: Реакция с: Киселини. 

10.2. Химична стабилност: Стабилен при нормални температурни условия и 

препоръчаните употреби. 

10.3. Възможност за опасни реакции: Няма данни. 

Опасна полимеризация: 

Не полимеризира. 

10.4.Условия, които трябва да се избягват: Да се избягва топлина. Избягвайте 

контакт с киселини. 

10.5. Несъвместими материали: 

Материали, които трябва да се избягват: При контакт с киселини се отделя токсичен 

газ. При контакт с някои метали като алуминий, цинк и техните сплави, може да се 

образува газ водород, който заедно с въздуха може да образува експлозивни смеси. 

10.6. Опасни продукти на разпадане: Няма при температура на околната среда. 
 

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

11.1. Информация за токсикологичните ефекти:  
 

Вдишване. 

Мъглите /аерозолът могат да причинят дразнене на дихателните пътища. 

Поглъщане 

Причинява изгаряния. Поглъщането на концентрираният продукт може да причини 

тежки вътрешни увреждания. 

Контакт с кожата 

Причинява изгаряния. Корозивен. Продължителният контакт причинява сериозни 

тъканни увреждания. 

Контакт с очите 
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Причинява изгаряния. Контактът с концентрираният продукт може много бързо да 

причини тежки увреждания на очите, възможна загуба на зрение. 

 

Токсикологична информация за съставките: 

Натриев хипохлорит разтвор .....% активен Cl, CAS № 7681-52-9    

LD50, орална, плъх – 626 мг/кг (REACH Dossier Information) 

LC50, инхалаторна, плъх > 10.5 мг/л (прах/мъгла) 1 час (REACH Dossier Information). 

LD50, дермална, заек > 2000 мг/кг (REACH Dossier Information) 

 

Натриев хидроксид, CAS № 1310-73-2    

LD50, орална, плъх – 325 мг/кг (REACH Dossier Information) 

 

Миристил диметил амин оксид, CAS № 3332-27-2                                               

Няма налична токсикологична информация. 

 
 

РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

12.1. Токсичност:  

Продуктът може да повлияе киселинността (pH-факторът) във водната среда с риск от 

вредни ефекти върху водните организми. 

Продуктът съдържа вещество, което е силно токсично за водните организми.  

 

Екотоксикологична информация за съставките: 

Миристил диметил амин оксид, CAS № 3332-27-2                                               

Няма налична екотоксикологична информация. 

 

Натриев хипохлорит разтвор .....% активен Cl, CAS № 7681-52-9    

Остра токсичност - Риба 

LC50 96 ч 0.032 мг/л Lepomis macrochirus 

REACH dossier information 

Остра токсичност – водни безгръбначни 

EC50 48 ч 50 μg/L Daphnia magna 

REACH dossier information 

Остра токсичност – водни растения 

IC50 24 ч 0.4 mg/l Морски водорасли 

REACH dossier information 

 

Натриев хидроксид, CAS № 1310-73-2    

EC50 48 ч 40 мг/л Ceriodaphnia sp. 

REACH dossier information 
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12.2. Устойчивост и разградимост: ПАВ включени в състава на този препарат 

отговарят на изискванията за биоразградимост посочени в Регламент 648/2004 

относно детергентите. Данните доказващи това твърдение са на разположение на 

компетентните органи на страните – членки и ще им бъдат предоставени при тяхно 

директно поскване или при поискване от страна на производители на детергенти.  

 

Екологична информация за съставките: 

Натриев хипохлорит разтвор .....% активен Cl, CAS № 7681-52-9    

DT50 114.6 дни 

REACH dossier information 

Биорзградимост 

Технически не приложимо. 

REACH dossier information 

 

12.3. Биоакумулираща способност: Няма данни.  

Екологична информация за съставките: 

Натриев хипохлорит разтвор .....% активен Cl, CAS № 7681-52-9    

Фактор на биоакумулация 

Не е потвърден научно. 

REACH dossier information 

 

12.4. Преносимост в почвата: продуктът е разтворим във вода.  

Екологична информация за съставките: 

Натриев хипохлорит разтвор .....% активен Cl, CAS № 7681-52-9    

Коефициент на Адсорбция/Десорбция 

Не е потвърден научно. 

REACH dossier information 

Константа на Хенри 

0.076 @ 20°C 

REACH dossier information 

 

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB : Не са определени.  

Други неблагоприятни ефекти: Не са определени.  
 

РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

13.1.Методи за третиране на отпадъци: Обезвреждане на отпадъците и остатъците в 

съответствие с местната нормативна уредба. Възстановете или рециклирайте ако е 

възможно. 

           

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО 
 

14.1. Номер по списъка на ООН:  

UN No. (ADR/RID/ADN) 3266 

UN No. (IMDG) 3266 
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UN No. (ICAO) 3266 

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:  

КОРОЗИВНА ТЕЧНОСТ, ОСНОВА, НЕОРГАНИЧНА, N.O.S. (НАТРИЕВ 

ХИПОХЛОРИТ, НАТРИЕВ ХИДРОКСИД) 

14.3. Клас на опасност при транспортиране:  

ADR/RID/ADN Клас 8 

ADR/RID/ADN Клас   Клас 8: Корозивни вещества 

ADR Етикет №. 8 

IMDG Клас 8 

ICAO Клас/Раздел 8 

Транспортни етикети 

 

ТУК ТРЯБВА ДА СЕ СЛОЖИ ПИКТОГРАМАТА. НЕ МОГА ДА Я КОПИРАМ. 

 

14.4. Опаковъчна група:  

ADR/RID/ADN Опаковъчна група III 

IMDG Опаковъчна група III 

ICAO Опаковъчна група III 

14.5. Опасности за околната среда: Не. 

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите:  

EMS F-A, S-B 

Код за спешни действия 2X 

Опасност №. (ADR) 80 

Тунелен рестриктивен код (E) 

14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II на 

MARPOL 78/78 и Кодекса IBC: Не приложимо. 
 

РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА 
 

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ 

законодателство относно безопасността, здравето и околната среда:  
Сместа е класифицирана и етикетирана в съответстние с изискванията на Наредбата за 

класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества исмеси, Наредба № 13 от 

30декември 2003 г. За защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични 

агенти при работа, Директива 67/548/EEC за класифициране и етикетиране на опасни 

химични вещества, Директива 1999/45/EC за препаратите във версията на Директива 

2001/60/EC, Директива 98/24/ЕС, Директива 2000/39/ЕС, Регламент 1907/2006 и Регламент 

(ЕО)648/2004-Относно детергентите. 

 

15.2. Оценка на безопасност на химичното вещество или смес: Оценка за 

безопасност на химичната смес не е изготвена от доставчика.  
 

РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

Коментари относно извършените промени 

Допълнено  етикетиране за детергентите. 
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Преиздаден, за да съотнетства на новото име. Предишно име: Pro-Strength Liquid Plumr 

Penetrex Gel. 

Дата на ревизия: 04-2012 

Ревизия №: 1 

Заменя издание: 04-2012 

R34 Предизвиква изгаряния. 

R35 Предизвиква тежки изгаряния. 

R31 При контакт с киселини се отделя токсичен газ. 

R38 Дразни кожата. 

R41 Риск от тежко увреждане на очите. 

R50 Силно токсичен за водни организми. 

 

Текст на H-фразите от Раздел 3: 

H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. 

H315 Предизвиква дразнене на кожата. 

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. 

H400 Силно токсичен за водните организми. 

EUH 031 При контакт с киселини се отделя токсичен газ. 

 

 

Disclaimer 

The information supplied here is accurate to the best knowledge and belief of CBee (Europe) 

Limited, it is however, not intended as a warranty or representation, and should not be 

construed as such, for which CBee (Europe) Limited assumes any legal responsibility. Any 

information or advice obtained from CBee (Europe) Limited other than by means of this 

publication, and whether relating to CBee (Europe) Limited's products or other materials is 

also given in good faith. It remains at all times the responsibility of the customer, and user, to 

ensure that the materials are suitable for the particular purpose intended. Materials not 

manufactured, or supplied, by CBee (Europe) Limited when used instead of, or in conjunction 

with materials supplied by Cbee (Europe) Limited, it is the customer's responsibility to ensure 

that all technical, and other information related to such materials is obtained from the 

manufacturer or supplier. CBee (Europe) Limited accepts no liability for the data contained 

within this document, as the information herein may be applied under conditions beyond our 

control, and in situations with which we may be unfamiliar. The information contained within 

this document is furnished upon condition that the customer and user of this product makes 

his own determination of the suitability of the product for his particular purpose. 


