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Информационен лист за безопасност 
                             в съответствие с Регламент 1907/2006 

PROFESSIONAL STRENGTH LIQUID PLUMR GEL 
 

 

Лице, което пуска на пазара химичният 

препарат: 

"Астра и Ко”  ООД   

ул. „Обелско шосе” № 18 

 гр. София 1360 

EИK: 121370915 
 

Дата на издаване: 12.2012 г. 

 

Издание: 2   

 

Стр. (брой) – 7 

 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ДРУЖЕСТВОТО/ 

ПРЕДПРИЯТИЕТО 

 

1. 1. Наименование на веществото или препарата 

PROFESSIONAL STRENGTH LIQUID PLUMR GEL 
 

1. 2. Употреба на веществото/препарата 

Препарат за отпушване на тръби.  

Код на продукта: 00228; 00243 

 

1. 3. Наименование на дружеството/предприятието 

"Астра и Ко”  ООД, ул. „Обелско шосе” № 18,  гр. София 1360, EИK: 

121370915, (+359 2) 825 7788, astra@astra.bg 

 

1. 4. Телефон за спешни случаи 

(+359 2) 825 7788 (9-17 часа). 

Номер за спешни повиквания – Национален Информационен Токсикологичен Център 

(Пирогов) – 02 9154 409 

 

2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ 

2.1. Класифициране на сместа. 

Класифициране съгласно Директива 1999/45/EC. 

Корозивен. 

Предизвиква изгаряния. 

Корозивен за кожата и очите. 

 

Продуктът съдържа вещество, което е силно токсично за водната среда. Продуктът може 

да повлияе киселинноста (pH-фактор) във водата с риск за вредни ефекти по отношение 

на водните организми. 

 

2.2. Елементи на етикета: 

Съдържа: натриев хипохлорит, натриев хидрооксид. 
 

Символ и знак за опасност. 

            

            C  

mailto:astra@astra.bg
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     Корозивен 

Рискови фрази(R-фрази): 
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, те 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)! 
 

 

 

3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 

 

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно 

съдържание. 

Смес. 

 

3.2. Концентрации или гранични стойности на концснтрации на веществата- за 

препарати, класифицирани като опасни 

 

Наименованиe CAS № /  

EC № 

Концентрация 

(%) 

Класифицираие 

67/548/EEC 

Класифициране 

1272/2008/EC 

Натриев 

хипохлорит 

(като 

активен 

хлор) 

7681-52-9/ 

231-668-3 

5-10 С, R34 

R31 

N,R50 

Корозивен за 

кожата 

Кат.1B, H314 

Остра 

опасност за 

водната среда 

кат. 1, H400, 

EUH 031 

Натриев хидроксид 1310-73-2/ 

215-185-5 

1-5  C,R35 Корозивен за 

кожата 

Кат.1A, H314 
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Натриев хлорид 7647-14-5 /  

231-598-3 

1-5 Xi, R36/737 Дразни очите кат.2, 

H319 

STOT SE 3, 

H335 

Пълният текст на R- и H- фразите е посочен в т.16. 

 

 

4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ 

4. Мерки за оказване на първа помощ                                                                            

4.1. При вдишване 

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

В случай на вдишване на мъгли: Пострадалият веднага да се изнесе на чист въздух и да 

се остави да почива. Изплакнете носът и устата с вода. Да се потьрси квалифицирана 

лекарска помощ. 

4.2. При контакт с кожата 

Причинява изгаряния. Свалете незабавно замърсеното работно облекло. Измийте 

контактната кожна повърхност обилно с вода и незабавно потърсете квалифицирана 

лекарска помощ. 

4.3. При контакт с очите 

Увреждане на роговицата. Уверете се, че сте свалили всички контактни лещи от очите 

преди изплакването. Незабавно измийте очите обилно с вода при отворен клепач. 

Продължете изплакването за не по-малко от 15 минути и потърсете квалифицирана 

лекарска помощ. 

4.4. При поглъщане 

Причинява изгаряния. Може да причини вътрешни увреждания. Незабавно изплакнете 

устата с вода и след това дайте обилно вода за пиене (200-300 мл). HЕ 

ПРЕДИЗВИКВАЙТЕ ПОВРЪЩАНЕ. Незабавно да се потърси квалифицирана лекарска 

помощ. 

4.5. Необходимост от квалифицирана лскарска помощ (задължителна или 

препоръчителна) 

Задължителна квалифицирана медицинска помощ при всички случаи на контакт. 

4.6. Специални средства за оказване на първа помощ на работното място 
Няма специфичен антидот. Лечението е симптоматично. 

 

 

 

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар: Продуктът не е запалим, средствата за 

гасене могат да се съобразят с естеството на пожара и околните материали. 

5.2. Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност: Няма 

посочени. 

5.3.Специална опасност, свързана с експозицията на веществото/препарата и 

произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове: отделяне на 
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токсичен газ – СО, СО2, хлор. 

Предотвратете попадането на оттичащите се води от гасенето в канализацията. 

Ограничете с дига. 

5.4. Специални предпазни средства за пожарникарите: Пълно защитно облекло, 

автономни дихателни апарати. 

. 

6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ 

 

6.1. Лични предпазни мерки 

Да се носи защитно облекло както е посочено в т.8. 

 

6.2. Мерки за опазване на околната среда 

Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните 

води, почвата, както и изпускане в канализацията. 

В случай на инцидент и/или разливане на препарата, да се предприемат мерки за неговото 

локализиране и огршшчаване, а събраното количество от препарата да се съхранява временно в 

специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица 

притежаващи разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците(обн., ДВ, 

бр.86 от 2003г,).  

6.3. Средства за почистване 

Преустанове изтичането ако е възможно да го направите без риск. НЕ ДОКОСВАЙТЕ 

РАЗЛЕТИЯТ МАТЕРИАЛ. Абсорбирайте с вермикулит, сух пясък или пръст и поставете в 

контйнери. Измийте повърхността с много вода. Контейнерите , в които се съхранява събраният 

продукт да се етикетират правилно със съответните символи и знаци за опасност. 

 

7. РАБОТА С  ПРЕПАРАТА И СЪХРАНЕНИЕ 

 

7.1. Работа с препарата 
Прочетете и спазвайте препоръките на производителя. Да се избягва разливането на 
продукта, контактът с кожата и очите.  Да не се яде, пие и пуши при работа с продукта. 
Измивайте ръцете си след работа с продукта. 

7.2. Съхранение 
Да се съхранява в плътно затворени, оригинални опаковки на сухо и хладно място.  

7.3. Специфична употреба 
Няма специфична употреба. 

 

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА /ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА. 

 

8.1. Граници на експозиция 

Обща информация: Да се осигурят места за измиване на очите. Незабавно да се 

свали замърсеното облекло. Незебавно да се измие кожата в случай на контакт. 

Измивайте ръцете си след работа. Да не се яде, пие и пуши на работното място.  

8.2. Контрол на експозицин 

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда 

Вещества,  чиято  концентрация  във   въздуха  на  работната   среда   следва   

да  се наблюдава съгласно изискванията на Наредба №13: 

 

Вещество Гранична стойност 

(mg/m
3
) 

Вид 
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Хлор 3.0 8 часова експозиция 

Натриев хидроксид 2.0 8 часова експозиция 

 

8.2.1.1 Защита на дихателните пътища - не е необходима. 

8.2.1.2 Защита на ръцете - да се носят защитни ръкавици. Най-подходящите ръкавици 

трябва да се изберат след консултация с доставчика, който може да ви информира 

относно времето на проникване на материала на ръкавиците. 

8.2.1.3 Защита на очите - плътно прилепващи защитни очила за защита от пръски. 

8.2.1.4 Защита на кожата и тялото – подходящо защитно облекло, за да се 

продотврати всякакъв контакт с кожата. 

8.2.2. Контрол на въздействието на веществото/препарата върху околната среда - 

да не се допуска изпускане в околната среда. 

 

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 

 

9.1. Обща информация 

Външен вид- бистра течност. 

Мирис - хлор. 

9.2. По-важна   информация,   свързана с човешкото здраве, безопасността и 

околната среда 

относителна плътност - 1.11 @ 21°C
 

рН-11.0-11.8 

разтворимост във вода - разтворим.  

9.3. Друга информация 

 

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ 

10.1. Условия, които трябва да се избягват 

Стабилен при нормални температури и препоръчаните условия на употреба. 

Да се избягва топлина.  

 

10.2. Вещества, които трябва да се избягват 

Да се избягва контакт с киселини и оксидиращи вещества. 

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

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

 

10. 3. Опасни продукти при разпадане 

При изгаряне на препарата се образуват токсични газове - СО, СО2, хлор. 

 

 

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Контакт с кожата — Причинява изгаряния. Корозивен. Продължителният контакт  

причинява сериозни увреждания на тъканите.  

Контакт с очите – причинява изгаряния. Контактът с концентрираният продукт може 

много бързо да причини тежки увреждания на очите, възможна загуба на зрението. 

При поглъщане – Причинява изгаряне. Поглъщането на концентрираният продукт може 

да причини тежки вътрешни увреждания. 

 

 

12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Продуктът може да повлияе киселинноста (pH-фактор) във водата с риск за вредни 

ефекти по отношение на водните организми. Продуктът съдържа вещество, което е 
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силно токсично за водните организми. 
 

12.1. Екотоксичност 
Няма данни за препарата. 

12.2. Подвижност. 
Няма данни за препарата. 

12.3. Устойчивост и разградимост 
Няма данни за препарата. 

12.4. Потенциал за биоакумулиране 
Няма данни за препарата. 

12.5. Други нежелателни ефекти 
Няма данни. 

 

 

13. ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
Отпадъците от препарата, като остатъчни количества и опаковки да се събират в 

специални плътно затварящи се обозначени съдове, да се съхраняват временно, след 

което да се предават на лица притежаващи разрешение по реда на чл.37 от Закона за 

управление на отпадъците(обн., ДВ, бр. 86 от 2003г.). 

След употреба опаковката да се промива обилно с вода, като промивните води се 

събират в специални съдове. След употреба, опаковката се събира в специални, плътно 

затварящи се и обозначени съдове и се съхранява временно на територията на фирмата, 

след което се предава на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО). 
Код на отпадъците съгласно Наредба№3 за Класификация на отпадъците/ДВ.Брой 

44/2004г.: 

07 06   Отпадъци от производство формулиране, доставяне и употреба на мазнини, 

смазки, сапуни, перилни и почистващи препарати, дезинфекциращи средства и 

козметични продукти. 

07 06 01*- промивни води и матерни луги 

15 01 Опаковки 

15 01 10* -опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни 

вещества. 

 

14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ 

Транспорт по шосе  ADR/RID 

ADR/RID-GGVS/E Клас: 8 Корозивни вещества. 

Kemler Номер: 80 

UN-Номерr: 3266 

Група опаковки: III 

Етикет 8 

Описание на товара: 1719 КОРОЗИВНА ТЕЧНОСТ, ОСНОВА, НЕОРГАНИЧНА, 

N.O.S. (НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ, РАЗТВОР) 

 

Транспорт по море IMDG/GGVSea: 

IMDG/GGVSea Клас: 8 

UN-Номерr: 3266 

Група опаковки: III 

Етикет 8 
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EMS Номер: F-A,S-B 

морскси замърсител: Не. 

Точно техническо наименование: КОРОЗИВНА ТЕЧНОСТ, ОСНОВА, 

НЕОРГАНИЧНА, N.O.S. (НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ, РАЗТВОР) 

 

Въздушен транспорт  ICAO-TI и IATA-DGR: 

ICAO/IATA Клас: 8 

UN/ID Номер: 3266 

Група опаковки: III 

Етикет 8 

Точно техническо наименование: КОРОЗИВНА ТЕЧНОСТ, ОСНОВА, 

НЕОРГАНИЧНА, N.O.S. (НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ, РАЗТВОР).. 

 

15. ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА 

Нормативни актове: Регламент 453/2010/EC, ЗЗВВХВС, Наредбата за Класифициране, 

Опаковане и Етикетиране на химични вещества и смеси, Регламент 1907/2006, Регламент 

1272/2008, Директива 67/548/EEC, Директива 1999/45/EEC, Директива 648/2004, Наредба 

13/2007. 

 

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

Данните в информационният лист за безопасност съответстват на нивото на актуалните  

познания към датата на изготвяне. Тъй като използването на информацията и условията на 

употреба са извън контрола на фирмата, потребителят на търговския продукт носи 

отговорност за условията на безопасното му приложение. Информационният лист за 

безопасност описва продукта от гледна точка на безопасността му и не може да се 

счита за техническа информация за него. Данните представени в настоящия 

информационен лист не представляват гаранция за свойствата на продукта и не 

съставляват договорно отношение. Препаратът не следва да бъде използван за никакви 

други цели освен посочените в т. 1.2.  

 

 

ЗНАЧЕНИЕ НА R-фразите от т. 3. 

R31 При контакт с киселини се отделя токсичен газ. 

R34 Предизвиква изгаряния. 

R35 Предизвиква тежки изгаряния. 

R36/37 Дразни очите и дихателните пътища. 

R50 Силно токсичен за водни организми. 
 

H271 Може да предизвика пожар или експлозия; силен окислител. 

H302 Вреден при поглъщане. 

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

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. 

H400 Силно токсичен за водните организми. 

H332 Вреден при вдишване. 

H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. 

EUH 031 При контакт с киселини се отделя токсичен газ. 

 


