
 
Информационен лист за безопасност

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с неговото
изменение Регламент (ЕС) 2020/878 и Регламент 1272/2008

Дата на създаване: 29.03.2023 г.                                                                  Номер на версията: 9

1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

Търговско име: ЛАТЕКС В 

Други наименования: Няма

Химично наименование: Неприложим

Индексен номер Приложение VI CLP Неприложим

CAS №: Неприложим

EC  № Неприложим

REACH регистрационен номер: Няма

UFI код EP20-F0QS-4003-AQER

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и 
употреби,които не се препоръчват

Употреба(и): Препоръчва се  за вътрешно боядисване на стени и тавани.
Въздейства декоративно върху нанесените повърхности

Непрепоръчителна употреба(и): За боядисване на фасади, дървени и метални повърхности

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Производител, Вносител, Доставчик: Име: “ВЕКТОР” ООД                                      
Адрес: гр. Троян, Промишлена зона "Троянско поле"; база 
“ВЕКТОР”; п.к. 122  

Tel.: +359 887 525 676 
URL website: www.vector.bg
Email: vector_tr@abv.bg

Лице отговаряща за производството/ 
вноса

Име на лицето: Минко Топалски
Име на компанията: “ВЕКТОР” ООД                                      
Адрес: гр. Троян, Промишлена зона "Троянско поле"; база 
“ВЕКТОР”; п.к. 122  

Tel.: +359 887 525 676 
URL website: www.vector.bg
Email: vector_tr@abv.bg

1.4 Телефон номер  при спешни случаи:

Телефон за спешна помощ: Многопрофилна болница за активно лечение и спешна 
медицина "Н.И.Пирогов"
Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 409
E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg
http://www.pirogov.bg Национален тел: 112

2. Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа
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Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)

 Клас и категория  
на опасност

Предупреждения за опасност

Eye irrit. 2 Н319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

По-вече информация за класа и категорията на опасност в раздел 16.

2.2 Елементи на етикета

Етикетиране в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)

Пиктограма (и)

GHS07 – Внимание

Сигнална дума Внимание

Предупреждения за 
опасност

Н319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Препоръки за 
безопасност

Р102
P264
P305+P351+P338

P337 + P313 

Р411

Да се съхранява извън обсега на деца.
Да се измие лицето и ръцете старателно след употреба.
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.
При продължително дразнене на очите: Потърсете 
медицински съвет/ помощ.
Да се съхранява при температура от 5° С до 35° С.

2.3 Други опасности

PBT/vPvB:

Свойства, нарушаващи функциите на 
ендокринната система 

Здраве на човека: 

Този продукт не съдържа вещества, оценени като PBT или 
vPvB на нива от 0.1% или по-високи. 

Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се 
счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната 
система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно 
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на
химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 
2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на 
Комисията при нива от 0,1 % или по-високи. 
Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се 
счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната 
система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно 
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на
химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 
2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на 
Комисията при нива от 0,1 % или по-високи. 
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3. Състав/информация за съставките

3.2.Смес

1. Полимерна дисперсия       до  10 %
2. Титанов диоксид                до  10 %
3. Калциев карбонат               до  50 %
4. Талк                                      до  8 %
5. Антипенител                       до  0.3 %
6. Омокрител                          до  0.3 %                                  
7.   Консервант                          <   0.1 %

Химично наименование CAS no. EC no. IUPAC Регл.(ЕО)
№1272/2008

Съдър-
жание
(кг/кг %)

Консервант:
1.(етиленедиокси) диметанол

Смес от:

5-хлоро-2-метил- 4-изотиазолин 
-3 – он(ЕС № 247-500 -7 ) и 2-
метил -2Н – изотиазол- 3- 
он(ЕС№ 220 – 239- 6)(3:1)
 

3586-55-8

55965-84-9

 

222-720-6

-

  

1. (etilenedioksi)dimet
anol  

 reaction mass of: 5-
chloro-2-methyl-4-isot- 
hiazolin-3-one [EC no. 
247-500-7] and 2-
methyl-2H -isothiazol-
3-one [EC no. 220-239-
6] (3:1); 

 
               Аcute Tox. 3(*),     H331

Acute Tox. 3(*), H311
Acute Tox. 3(*), H301
Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317

Aquatic Acute 1, H400
     Aquatic Chronic 1, H410

< 0.0015

4. Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

Основни указания: Екипът за оказване на първа помощ трябва да обърне 
внимание на мерките за лична безопасност, и да носи 
препоръчителното предпазно облекло (химически устойчиви
ръкавици, защита срещу пръски). При вероятност за 
излагане на вредно въздействие, вижте Раздел 8 за 
специфична екипировка за лична защита. 

При контакт с очите: Промийте очите обилно с вода в продължение на няколко 
минути. Свалете контактните лещи след първите 1-2 минути,
и продължете да промивате още няколко минути. Ако 
настъпят последици се консултирайте с лекар, за 
предпочитане офталмолог.  
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При контакт с кожата: Незабавно отстранете материала от кожата, като измиете със 
сапун и много вода. Премахвайте замърсените дрехи и 
обувки по време на пране. Потърсете медицинска помощ, 
ако се появи дразнене или обрив. Измийте дрехите преди 
повторна употреба. Изхвърлете позиции, които не могат да 
бъдат обеззаразени, включително кожени изделия като 
обувки, колани и каишки за часовници. 

При поглъщане:  Изплакнете устата с вода. Никакво медицинско лечение не е
необходимо при извънредни ситуации. 

При вдишване:  Преместете човека на чист въздух и поддържайте удобно за 
дишане; консултирайте се с лекар. 

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

Остри реакции  Освен информацията, която може да бъде открита при 
Описанията на мерките за първа помощ (по-горе) и 
Индикация за незабавна медицински грижи и необходимост 
от специално лечение (по-долу), всички допълнителни 
важни симптоми и ефекти са описани в Секция 11: 
Токсикологична информация. 

Забавени последици Специални средства не се препоръчват.

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

Няма специфичен антидот. Поддържащи грижи. Лечението се основава на преценката на лекаря в 
зависимост от реакцията на пациента. 

5. Противопожарни мерки

5.1  Средства за гасене на пожар

Подходящи: Вода, пяна, въглероден диоксид: Използвайте гасителни 
средства, подходящи за обграждане на огъня.. 

Не подходящи: По настоящем няма налична информация.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа
Опасни горими продукти: Въглероден диоксид. Въглероден оксид. 
Необичайни опасни вещества предизвикващи пожар и експлозия: Материалът може да се разплиска над 
100C/212F. Изсушеният продукт може да се възпламени. 

5.3 Съвети за пожарникарите 

 Специални предпазни средства за пожарникарите: Носете автономен дихателен апарат и защитен 
костюм.

6. Мерки при аварийно изпускане
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6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Носете лични предпазни средства. Отдалечете хората от разлива/теча в посока срещу вятъра. 
Материалът може да предизвика условия за хлъзгане. 

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Съхранявайте разливите и почистините остатъци далеч от обществени канали и 
открити водни повърхности. 

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Съхранете  разливите  незабавно  с  инертни  материали  (пр.  пясък,  почва).  Прехвърлете  течностите  и
чистия материал в отделни контейнери за възстановяване или изхвърляне. 

6.4 Позоваване на други раздели 
виж раздел 8 и 13

 7. Обработка и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Избягвайте контакт с очите, кожата и облеклото. Измийте внимателно след употреба. Дръжте опаковките
плътно затворени. 

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Условия за съхранение Боята трябва да бъде предпазена от замръзване и излагане на
температура над 35º С. Съхранявайте при температура от 5º 
С до 35º С. Пазете опаковките затворени.

Несъвместими вещества/смеси Няма

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

За повече информация, вижте Техническата спецификация за
продукта. 

8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Гранични стойности на професионална 
експозиция

Не са установени гранични стойности на експозиция при 
тази боя.

8.2 Контрол на експозицията

Производствен контрол:  Използвайте  локална  изсмукваща  вентилация,  или  други
технологични средства,  за да поддържате въздушните нива
под изискванията или указанията за допустими стойности за
излагане  на  вредно  въздействие.  Ако  не  са  налице
изисквания  или  указания  за  допустими  стойности  за
излагане на вредно въздействие, присъствието на обичайна
вентилационна  система  ще  е  достатъчна  при  повечето
операции.  При някои производствени операции може да  е
необходима локална изсмукваща вентилация. 

Индивидуалните защитни мерки и лични предпазни средства

Респираторна защита: Да се работи с боята в помещения с добра вентилация.
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Защита на ръцете:  Многократно въздействие в малки количества може да 
доведе до абсорбция на опасни количества. Примери за 
препоръчителни материали за предпазни ръкавици: 
Полиетилен. Етил винил алкохол ламинат ("EVAL"). 
Стирен-/бутадиен-каучук Примерите за приемливи бариерни
материали за защитни ръкавици включват: Бутилов каучук. 
Да се избягват ръкавици, изготвени от: Вайтон 
(флуоркаучук) Поливинилалкохол. При продължителен или 
често повтарящ се контакт се препоръчват ръкавици с клас 
на защита 5 или по-висок (време за проникване по-дълго от 
240 минути, в съответствие с EN 374). При очакван 
краткотраен контакт, се препоръчват ръкавици с клас на 
защита 3 или по-висок (време за проникване по-дълго от 60 
минути, в съответствие с EN 374). Самостоятелно 
погледнато, дебелината на ръкавиците не е добър индикатор 
за нивото на защита срещу химическите вещества,тъй като 
това ниво на защита зависи до голяма степен и от 
специфичния състав на материала, от който са изработени 
ръкавиците. Дебелината на ръкавиците трябва, в звисимост 
от модела и вида на материала да бъде в общи линии над 
0.35 мм, за да осигури достатъчна защита при 
продължителен и чест контакт с веществото. Като 
изключение на това общо правило е известно, че 
многопластовите ламинирани ръкавици могат да предложат 
по-продължителна защита с дебелини под 0.35 мм. Друг 
материал за ръкавици с дебелина под 0.35 мм може да 
предложи достатъчна защита само когато се очаква 
краткотраен контакт. ВНИМАНИЕ: При избор на специална 
ръкавица за конкретно приложение и продължителност на 
употреба на работното място, трябва да се вземат под 
внимание и съответните фактори като, но и не само, 
следните: друг химикал, с който евентуално се работи, 
физически изисквания (защита от срязване/пробиване, 
сръчност при боравене, термо-защита), евентуални реакции 
на тялото към материала, от който е изработена ръкавицата, 
както и инструкциите/спесификациите, указани от 
доставчика на ръкавицата. 

Защита на очите/лицето: Използвайте защитни очила със странични щитове. 
Защитните очила със странични щитове са съвместими с EN 
166 или съответен еквивалент.  

Защита на дихателните пътища:  Да се носи респираторна защита, когато съществува 
възможност за надвишаване изискванията или указанията за 
допустими стойности за излагане на вредно въздействие. 
Ако не са налице изисквания или указания за допустими 
стойности за излагане на вредно въздействие, носете 
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респираторна защита, когато се изпитат неблагоприятни 
последици, такива като дихателно възпаление или 
дискомфорт, или в места специално указани според 
рисковата преценка на работния процес. При повечето 
условия не се налага използване на защита на дихателните 
пътища; все пак в случай на дискомфорт, да се използва 
одобрена респираторна маска с филтър за пречистване на 
въздуха. Да се използва следния дихателен апарат за 
пречистване на въздуха, одобрен от Главния инженер Патрон
за органични пари с предварително филтър за частици, тип 
AP2 (отговарящ на стандарт EN 14387). 

Защита на кожата: Да  се  избягва  контакт  с  кожата.  При  попадане  върху
работните  дрехи  да  се  свалят  и  се  изперат  веднага.
Засегнатите места по кожата се изплакват обилно с вода.

Друга защита: Използвайте  защитно  облекло,  непропускливо  за  този
материал.  Изборът  на  отделните  му  части,  като  щит  на
лицето, ръкавици, ботуши, престилка или цяло комбинезон
зависи от работата. 

Хигиенни мерки: В края на работното време да се мият ръцете с вода и сапун.

Контрол на експозицията на околната 
среда:

Виж РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение и РАЗДЕЛ 13: 
Съобразяване на изхвърлянето с мерките, предпазващи 
околната среда от прекалено излагане по време на 
използване и изхвърляне на отпадъците. 

9. Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид: гъста, бяла, хомогенна, течлива маса

Мирис: характерен

pH 8 - 9 при 20º С

точка на топене/замръзване; неприложим

точка на кипене ≈ 100 ºС

точка на запалване няма

скорост на изпаряване неприложим

запалимост (твърдо вещество, газ) неприложим

долна/горна граница на запалимост и 
експлозия

неприложим

налягане на парите неприложим

плътност на парите неприложим

относителна плътност 1.6 – 1.65  g / cm³
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разтворимост(и) смесва  се  във всяко съотношение

коефициент на разпределение: n-октанол/вода неприложим

температура на самозапалване неприложим

температура на разпадане неприложим

вискозитет след 10 % р-не по ВЗ6 ≥ 50 s

оксидиращи свойства неприложим

експлозивни свойства; неприложим

9.2 Друга информация
други физични или химични параметри  Няма

10. Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност  Няма

10.2 Химична стабилност  Устойчив  

10.3 Възможност за опасни реакции   Продуктът може да не претърпи полимеризация. 

10.4 Условия, които трябва да се избягват  Пряка слънчева светлина. Да се пази от студ над 50С.

10.5 Несъвместими материали  Не са известни.

10.6 Опасни продукти на разпадане  Стабилно вещество при нормални условия на третиране и 
съхранение. Ако се използва по предписанието не се разлага.

11. Токсикологична информация

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент(EO) № 1272/2008

остра токсичност Оралната токсичност на единична доза се счита за ниска
LD 50 Плъх  > 20 - 100 мг/кг.

дразнене; Дразнещ 

корозивност; Няма

сенсибилизация; Няма налична информация

токсичност при повтарящи се дози; Нетоксичен

канцерогенност; Некарцерогенен

мутагенност; Немутагенен

репродуктивна токсичност.  Не са установени релевантни данни 

11.2 Информация за други опасности Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се 
счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната 
система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно 
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването
на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 
2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на 
Комисията при нива от 0,1 % или по-високи 
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Боята не се счита, че има свойства за разрушаване на 
ендокринната система съгласно член 57 (f) на REACH, 
Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията или Делегиран 
регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията. 

12.  Екологична информация

12.1 Токсичност

Водорасли Няма данни

Дафния Няма данни

Риби /краткосрочна/дългосрочна Токсичност за рибите: 
LC50, дъгова пъстърва (Onchorynchus mykiss ): >500mg/l. 

Други Няма данни

12.2 Устойчивост и разградимост

Биоразградимост: Практически не се разгражда

Хидролиза, Окисляване Няма

12.3 Биоакумулираща способност  

фактора за биоконцентрация Неприложим

коефициент на разпределение октанол-
вода 

Неприложим

12.4 Преносимост в почвата

Коефициент на абсорбция: Не допускайте да проникне неразредена боя в почвата, 
водопроводите или канализацията за отпадните води.

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Съгласно приложение XIII на Регламент (EC) No 1907/2006 – REACH      няма

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават 
ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на 
Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи 

12.7 Други неблагоприятни ефекти  Няма

13. Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на 
отпадъци

Съгласно националното законодателство

Отпадъци от опаковки/контейнери: Мръсните опаковки трябва да се изпразнят, доколкото е 
възможно и след подходящо почистване могат да се 
използват за вторична употреба.

Page 9 of 12



 
Информационен лист за безопасност

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с неговото
изменение Регламент (ЕС) 2020/878 и Регламент 1272/2008

Дата на създаване: 29.03.2023 г.                                                                  Номер на версията: 9

Третиране на отпадъци съгласно 
действащото законодателство

Съгласно общоприетите разпоредби лепилото може да бъде
депозирано на площадка за депозиране на отпадъци или в
инсталация за изгаряне, след консултация с обслужващия
площадката и/или отговорните власти.
Разреденият разтвор може да се вкара в съоръжение за
биологично пречистване с позволението на отговорните
власти. 

14. Информация относно транспортирането

14.1. Номер по списъка на ООН или 
идентификационен номер

Неприложим 

14.2. Точното  наименование на 
пратката по списъка на ООН

Не се регулира 

14.3. Клас(ове) на опасност при 
транспортиране

Неприложим 

14.4. Опаковъчна група Неприложим 

14.5. Опасности за околната среда Не се счита опасно за околната среда, на основата на наличните данни. 

14.6. Специални предпазни мерки за 
потребителите

Ръкавици

14.7. Морски транспорт на товари в 
насипно състояние съгласно 
инструменти на Международната 
морска организация 

Не се транспортира в насипно състояние

15. Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или 
сместа нормативна 
уредба/законодателство относно 
безопасността, здравето и околната 
среда

 Наредба REACh (ЕО) №:1907/2006г. Този продукт съдържа 
само компоненти, които са регистрирани, са освободени от 
регистрация, се считат за регистрирани или не подлежат на 
регистрация съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 
(REACH)., Полимерите са освободени от регистрация 
съгласно REACH. Всички съответни изходни материали и 
добавки са регистрирани или са освободени от регистрация 
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 
(REACH).,Гореизброените индикации за регистрационен 
статус по REACH са предоставени на добра воля и се 
вярва,че са точни и действащи към датата, посочена по-горе. 
Въпреки това, не се дава по никакъв начин и не се 
подразбира никаква гаранция. Отговорност на купувача/ 
потребителя е да гарантира, че разбирането правилно 
регулаторния статус на този продукт. 
Seveso III: Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета година относно контрола на опасностите от 
големи аварии, които включват опасни вещества. Вписано в 
разпоредба: Неприложим 
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15.2 Оценка на безопасност на 
химично вещество или смес

За това вещество / смес не е извършена оценка на 
безопасността на химичното вещество. 

16. Друга информация

Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)
 

Клас и категория на опасност Предупреждения за опасност

Eye Irrit 2 Сериозно увреждане на очите/
дразнене на очите, кат. 2

Н319 Предизвиква  сериозно  дразнене  на
очите.

Препоръки за безопасност:
Р102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P264  Да се измие лицето и ръцете старателно след употреба.
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.
P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/ помощ.
Р411 Да се съхранява при температура от 5° С до 35° С. 

Съкращения и акроними 
ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища; ADR
- Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; AIIC - Австралийски 
инвентаризационен списък на промишлените химични вещества; ASTM - Американско дружество за 
изпитване на материали; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент относно класифицирането, етикетирането 
и опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008; CMR - Карциноген, мутаген или токсичен за 
репродукцията; DIN - Стандарт на Германския институт за стандартизация; DSL - Списък на битовите 
химикали (Канада); ECHA - Европейската агенция по химикали; EC-Number - Номер на Европейската 
общност; ECx - концентрацията на ефекта, свързван с x % реакция; ELx - Скорост на натоварване, 
свързана с x % реакция; EmS - Авариен график; ENCS - Инвентаризационен списък на съществуващи и 
нови химични вещества (Япония); ErCx - Концентрация, свързвана с x % реакция на скорост на растеж; 
GHS - Глобална хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Международна 
агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт; IBC - 
Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в 
насипно състояние; IC50 - половин максимална инхибиторна концентрация; ICAO - Международна 
организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентаризационен списък на съществуващите 
химични вещества в Китай; IMDG - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море; IMO - 
Международна морска организация; ISHL - Закон за безопасни и здравословни условия на труд 
(Япония); ISO - Международна организация по стандартизация; KECI - Корейски инвентаризационен 
списък на съществуващи химични вещества; LC50 - Летална концентрация за 50% от членовете на 
тестова популация; LD50 - Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална 
доза); MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; n.o.s. - Не
е посочено друго; NO(A)EC - Концентрация без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NO(A)EL - Ниво 
без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; 
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NOELR - Скорост на натоварване без наблюдаван ефект; NZIoC - Новозеландски инвентаризационен 
списък на химикали; OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба
за химическа безопасност и предотвратяване на замърсявания; PBT - Устойчиво, биоакумулиращо и 
токсично вещество; PICCS - Филипински инвентаризационен списък на химикали и химични вещества; 
(Q)SAR - (Количествена) зависимост структура-активност; REACH - Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването 
на химикали; RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари; SADT - 
Температура на самоускоряващо се разлагане; SDS - Информационен лист за безопасност; SVHC - 
вещество, пораждащо сериозно безпокойство; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на химични 
вещества; TECI - Тайландски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; TRGS - 
Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества (Съединени 
американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчиво и много биоакумулиращо;Eye 
Irrit 2-Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, кат. 2.

Информация за източниците на данни, използвани при съставяне на листа за безопасност:

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (REACH), с измененията, 
РЕГЛАМЕНТ (ЕО)  № 1272/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА с измененията. Данни от 
производителя на веществото/сместа, ако са налични — информация от регистрационните досиета.

Посочената информация е предназначена само като насока за безопасна работа, използване, обработка, 
съхранение, транспортиране и обезвреждане и не трябва да се счита за гаранция или спецификация за 
качество. Информацията се отнася само за дадената смес и не може да бъде валидна за смеси в
които участва, освен ако не е посочено.

Преработено издание Това издание на ИЛБ заменя издание 8 / 09.01.2023 г.
 

Извършена промяна преструктуриране и допълване на информацията

Основни източници на информация 
за попълване на ИЛБ:

ИЛБ на фирмите доставчици на суровините.
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