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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
Изготвен съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 / Регламент (ЕС) 2015/830 

 

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СМЕСТА  И НА ДРУЖЕСТВОТО/ ПРЕДПРИЯТИЕТО 

1.1. Идентификатор на продукта:     

VOXX CARPET 750 ml spray 

1.2. Идентифицирани употреби на веществото:  

Препарат за почистване на килими, мокети, дамаски, тестилни автотапицерии.      

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност: 

Астра и Ко ООД 

гр.София,  

ул.Обелско шосе №18 
Телефон:02 825 77 88  факс: 02 825 33 80   е-маил: astra@astra.bg 

1.4. Телефонен номер при спешни случаи:  

Национален телефон за спешни случаи: 112 
Номер за спешни повиквания: 02 9154 409  

Национален Информационен Tоксикологичен Център (Пирогов) 

 

РАЗЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ 
Класификация и етикетиране според РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 

2.1. Класифициране на сместа 
Класифициране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP): 

 Предизвиква дразнене на кожата и очите;  

 

2.2. Елементи на етикета 
Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) 

Пиктограми за опасност: GHS 07 

Сигнална дума:ВНИМАНИЕ 
 

Предупреждения за опасност (Н):  
Н315-Предизвиква дразнене на кожата.  

Н319-Предизвиква сериозно дразнене на очите.  
Препоръки за безопасност (Р):   
P102-Да се съхранява извън обсега на деца.  

P260-Не вдишвайте изпаренията.  

P262-Да се избягва контакт с  очите и кожата.  

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.  

P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно  се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.  
 

2.3. Други опасности:  
НЯМА 
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3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 
3.1. Смес 
 

Индекс № Наименование CAS №  EO № 
Концентра-

ция % 

Класификация  

(Регламент (ЕО)  

1272/2008) 

603-117-00-0 isopropano 67-63-0 200-661-7 1.5-3.0 

H225 Flam. Liq. 2 
H319 Eye Irrit. 2 
H336 STOT SE 3 

-- Sodium Lauryl Ether Sulfate 68891-38-3       2.5-5.0 не е класифициран 

-- Sodium n-Lauroyl sarcosinate 137-16-6 205-281-5 1.5-3.0 не е класифициран 

603-064-00-3 1-methoxy-2-propanol 107-98-2 203-539-1 0.5-1.0 H226 Flam. Liq. 3 

                                    

 

4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ 
4.1. Описание на мерките за първа помощ 

Общи бележки:  
В случай на съмнение при пряко излагане на химическия продукт или продължителен 

 дискомфорт да се потърси лекарска помощ, показвайки информационния лист за безопасност 

 за този продукт.  

След вдишване: 

Този продукт не е класифициран като опасен чрез вдишване,но се препоръчва при дискомфорт 

 пострадалият  да се изнесе на чист въздух. При  дразнене на лигавицата на устната кухина да 

 се даде вода. Да се потърси медицинска помощ , в случай на поява и развитие на симптоми.  

След контакт с кожата: 

Замърсените кожни участъци да се измият обилно с течаща  вода и сапун. Ако симптомите на 

 дразнене продължават, да се потърси квалифицирана медицинска помощ. 

След контакт с очите: 

Да се изплакнат  незабавно обилно с  течаща вода при широко отворени клепачи в  

продължение поне на 15-20 минути.При наличие на лещи, да се отстранят преди измиването. 

  Да се потърси  незабавно квалифицирана медицинска помощ. 

След поглъщане: 

Да се изплакне устата с вода, без да се поглъща. Да се изпият 1,2 чаши вода. Привъзниквани и 

 развитите на симптоми,  да се потърси медицинска помощ. 

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

няма данни 

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

Задължителна квалифицирана медицинска помощ  при контакт с очите.  

Препоръчителна - при конкакт с кожата, поглъщане и при  вдишване и изявена  симптоматика. 

Няма специфичен антидот. Лечението е симптоматично. 

 

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 

5.1. Пожарогасителни средства 

Подходящи пожарогасителни средства: 

Да се използват всички налични средства за гасене на пожар. Препаратът не поддържа горене. 

Неподходящи пожарогасителни средства: 

Няма данни. 
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5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 

 При изгаряне препарата се образуват токсични газове - CO, CO2,  азотни оксиди. 

 Опасни продукти на изгаряне 

 При изгаряне препарата се образуват токсични газове - CO, CO2,  азотни оксиди. 

5.3. Съвети за пожарникарите 

 Стандартна процедура  при химически пожари. 

Специални предпазни средства за пожарникари 

Подходящо защитно облекло, автономен дихателен  апарат, с пълна защита на лицето.  

 

6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ 

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи 

За персонал, който не отговаря за спешни случаи  

Ръкавици, маски, защитно работно облекло.  

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда 

 Да не се допуска попадане в околната среда.  

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

               локализиране и ограничаване, 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,). Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните 

               и подземните води, почвата, както и изпускане в канализацията.  

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване 

 При малки разливи на сушата да се използват инертни абсорбиращи материали(например  

              пясък, дървени стърготини, земя и др). При големи разливи да се изпомпа разлятото 

              количество в специално обозначени контейнери, след което остатъчните количества да се 

              адсорбират с посочените по-горе адсорбиращи материали.  

              Събраните количества да се съхраняват в специални плътно затварящи се и обозначени съдове 

              и да се съхраняват временно на територията на фирмата, след което се предават на лица, 

              притежаващи разрешение по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

6.4. Позоваване на други раздели 

 няма 

 

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение 

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа 

При работа с препарата: 

Да не се яде, пие и пуши на работното място.   

Да се избягва контакт с кожата и очите.  

Да не се вдишват парите.   

Ръцете да се измият с вода и сапун след работа с препарата.  

Да се ползват  синтетични ръкавици при продължителна работа с препарата и при лица 

с чувстителна кожа. 

Съвети за обща хигиена на труда 

Да се измият старателно ръцете след употреба 

7.2.  Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости 

 Съхраняване 
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 Да се съхранява  в затворени оригинални опаковки, на сухо и проветриво място.   

               Да се държи далече от храни, напитки и фуражи.  

               Да се пази от достъпа на деца. 

Несъвместими вещества или смеси 

няма данни 

7.3. Специфична  крайна употреба 

 Няма специфична употреба. 

 

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства 

8.1. Параметри на контрол 

Национални гранични стойности  

Граници на експозиция на работното място 

 Няма данни за изходните съставки. 

8.2. Контрол на експозицията 
               Подходящ инженерен контрол 
               няма  

 Лични предпазни средства: 
 Защита на очите и лицето 

няма специфични изисквания. 

 Защита на кожата 
 няма специфични изисквания. 

 Защита на дихателните пътища 
 При нормална работа, по предназначение на препарата, не е необходима маска за защита на 

              дихателните пътища.   

 Контрол на експозицията на околната среда 
 Да не се допуска изпускане в околната среда. 

 

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 
9.1. Информация относно основните физични и химични свойства 

Външен вид: Течност безцветна  

Мирис: специфичен 

pH: 7.0 – 8.0 

Точка на топене/ Точка на замръзване: няма данни 

Точка на кипене: няма данни 

Точка на запалване: няма данни      

Скорост на изпаряване: няма данни 

Запалимост: сместа не е запалима 

Долна/горна граница на запалимост и експлозия: сместа не е запалима 

Налягане на парите: няма данни 

Плътност на парите: няма данни 

Относителна плътност: 0.995 – 1.005 

Разтворимост: напълно разтворим 

Температура на самозапалване: няма данни 

Температура на разпадане: няма данни 

Вискозитет: няма данни 

Експлозивни свойства: сместа не е запалима 

9.2. Друга информация 
 няма данни 
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РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ 
10.1. Реактивност 
 Не се очакват опасни реакции, ако се следват техническите указания за съхранение на 

               химически продукти.  

10.2. Химична стабилност 
 Стабилен, при нормални условия и употреба.   

10.3. Възможност за опасни реакции 
 При посочените условията, никакви опасни реакции не се очакват, които могат да произведат  

              налягане или високи температури. 

10.4. Условия, които трябва да се избягват 

 Няма данни. 

10.5. Несъвместими материали 
 оксидиращи вещества 

10.6. Опасни продукти на разпадане 
 При изгаряне на препарата се образуват токсични газове - CO, CO2, азотни оксиди. 

 

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
11.1. Информация за токсикологичните ефекти 
 Препаратът е класифициран по изчислителния метод.  

               Не се отнася към категориите за опасност.   

• Не представлява опасност от остро отравяне. 

• Препаратът не съдържа вещества, класифицирани като канцерогени, мутагени и токсични за 

               репродукцията. 

• Няма данни за отдалечена невротоксичност.  

• Няма налични данни от епидемиологични проучвания за въздействието на препарата върху 

               хора. 

 

РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
12.1. Токсичност 
 Не е опасен за околната среда. 

12.2. Устойчивост и разградимост 
 Включените в състава на препарата  анионни  ПАВ са  биологично разградим съгласно 

               изискванията на Директива 648/2004 г. 

12.3. Биоакумулираща способност 
 няма данни 

12.4. Подвижност в почвата 
 няма данни 

12.5. Други неблагоприятни ефекти 
 няма данни 

12.6. Допълнителна информация 
 Няма данни за сместа. 

 

РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
13.1. Методи за третиране на отпадъци 
 Отпадъците от потребителските опаковки могат да бъдат изхвърляни в контейнерите за 

              отпадъци. Домакинските разтвори могат да бъдат изхвърляни в канализацията. 

              Код на отпадъците, съгласно Наредба № 3 за Класификация на отпадъците-ДВ, бр. 44/2004 г.:  

              070699 – код на отпадъка от концентрата на препарата (отпадъци от производство,  

             формулиране, доставяне и употреба на мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи 

             препарати, дезинфекциращи средства и  

               козметични продукти)  
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               150102 – опаковки от пластмаса. След употреба, празните опаковки се промиват обилно с 

               вода, като промивните води, след разреждане, се изхвърлят в канализацията. Почистените 

               опаковки се третират като неопасни отпадъци от пластмаси и подлежат на локално  

               рециклиране и възстановяване. 

 

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО 
 Транспорт по шосе ADR / RID  Не се класифицира като опасен товар 

 Транспорт по въздух IATA  Не се класифицира като опасен товар 

 Транспорт по море IMDG  Не се класифицира като опасен товар 

 

РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА 
15.1.  Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно 
безопасността, здравето и околната среда  

Нормативни актове:  

Наредбата за Класифициране, Опаковане и Етикетиране на химични вещества и смеси, 

 Регламент 1907/2006, Регламент 1272/2008, Директива 67/548/EEC,  

15.2. Оценка за безопасност на химичното вещество 
 няма оценка на безопасността  за тази смес. 

 

РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
Указване на промените 

Регламент 1272 

Основни позовавания и източници на данни в литературата 
 Регламент 1272/2008 

Класифициране и процедура, използвана за получаване на класификацията за смеси съгласно 
Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP] 

Класифициране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 Процедура за класифициране 

Н315-Предизвиква дразнене на кожата.  Изчислителен метод 

Н319-Предизвиква сериозно дразнене на очите. Изчислителен метод 

 

Списък на съответните предупреждения за опасност и/или препоръките за безопасност 
 Н315-Предизвиква дразнене на кожата.  

              Н319-Предизвиква сериозно дразнене на очите.  

              P102-Да се съхранява извън обсега на деца.  

              P260-Не вдишвайте изпаренията.  

              P262-Да се избягва контакт с  очите и кожата.  

              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.  

              P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно  се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на 

              лекар.  

 
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.  

 


