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РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 
1.1. Идентификация на продукта  

 
Търговско наименование 
# Други търговски имена  
Описание на сместа 

 
 
AТОНИК СУПЕР 
 
Воден разтвор на органични вещества 

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

# Идентифицирани употреби 
 
 
# Непрепоръчителни употреби 
 
 
 
1.3. Подробни данни за доставчика на 

информационния лист за 
безопасност 

 
 
 
 
Продукт за растителна защита. Растежен регулатор. За 
професионална употреба 
 
Препоръчително е да се използва само по 
предназначение. Всяка друга употреба може да изложи  
потребителя на непредвидени рискове 
 
Asahi Chemical Europe s.r.o. 
Luzna 716/2 
160 00 Praha 6 – vokovice 
Czech Republic 
Tel.: +420 212 244 322 
e-mail address: ondrej.dvorak@asahichem.eu 

1.4. Телефонен номер при спешни 
случаи  

112 (Общ телефон при спешни случаи), България: 
УМБАЛСМ „Пирогов“ Токсикологично отделение +359 2 
91544 09, +359 2 915 43 346  
     +359 2 915 4233 (Национален токсикологичен 
информационен център) 

 

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите 
2.1. Класифициране на веществото или сместа 
Сместа не е класифицирана като опасна съгласно регламент 1272/2008/ЕС 
Класификация съгласно Регламент (EC) 1272/2008 : не е класифициран 

Пълен текст на класификациите и Н-фразите: виж раздел 16. 

Най-важни физикохимически опасности, вредни ефекти за човешкото здраве и околната среда 

Следвайте инструкциите за употреба, за да избегнете рискове за човешкото здраве и околната среда. 

2.2. Етикетиране  
       Пиктограми за опасност:  Няма 

Сигнална дума (и)  Няма 

Компоненти от сместа, 
които да са отбелязани на 
етикета 

Няма 

Изречения за опасност Няма 
Изречения за безопасност 

 
 

P102 Да се пази далеч от деца  

P270 Да не се яде, пие или пуши по време на употреба 

Р261 Да се избягва вдишване на парите/спрея 

Р301+Р312 
ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: свържете се с токсикологичен център или лекар ако 
не се чувствате добре 
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Р271 Използвайте само на открито или на добре вентилирано място 

  

Допълнителна информация за 
опасност 

SP1: Да не се замърсява водата с продукта или опаковката му 
(Да не се чистят уредите за третиране близо до повърхностни 
води/Да се избягва замърсяване през канализацията) 
 

 
EUH401: За да се избегнат рискове за човешкото здраве  
и околната среда, следвайте инструкциите за употреба 
 

2.3. Други опасности Към датата на издаване на информационния лист за безопасност, 
сместта не съдържа: вещества, идентифицирани като ендокринни 
разрушители, вещества, изпълняващи критериите за РВТ или vPvB, 
съгласно Анекс XIII REACH регламента., вещества, включени в листа 
с кандидати за Анекс XIV на REACH регламента. 

 

РАЗДЕЛ 3: Състав/ информация за съставките 
3.2 Смеси  

   3.2.1 Компоненти на сместа, класифицирани като опасни 

Химична 
идентификация 

CAS номер 
ЕС номер 

Индекс номер 

Регистрационен 
Номер 

Съдържание wt 
% 

Класификация 
1272/2008/ЕС 

Натриев р- 
фенолат; pNP 

824-78-2 
212-536-4 

Не е в списъка 

Не е регистриран* 0.3 Expl. 1.3; H203 
Acute Tox. 4 H302 
Eye irrit 2, H319 

Aquatic Chronic. 2 H411 

Натриев о- 
нитрофенолат;oNP 

824-39-5 
212-527-5 

Не е в списъка 

Не е регистриран* 0.2 Expl. 1.3; H203 
Acute Tox. 4 H302 

Eye Irrit 2 H319 
Aquatic Chronic. 2 H411 

Натриев 5 – 
нитрогваикол;5NG 

67233-85-6 
614-038-6 

Не е в списъка 

Не е регистриран* 0.1 Expl. 1.3; H203 
Acute Tox. 4 H302 
Eye Dam. 1 H318 

Aquatic Chronic. 2 H411 

*Активните вещества и ко-формулантите, използвани в продуктите за растителна защита, се считат за 
регистрирани съгласно REACH, статия 15, параграф 1. 

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ 
Във всички случаи осигурете физическо и психическо спокойствие и пазете засегнатото лице от 
охлаждане. Никога не давайте на лице в безсъзнание нещо през устата. Съблюдавайте личната 
безопасност при спасителни работи.  В случай на съмнение или ако симптомите продължават, 
потърсете лекарска помощ. 

4.1. Описание на мерките за 
първа помощ 

 

При вдишване  Незабавно прекратете експозицията. Преместете 
пострадалото лице на чист въздух (внимавайте за замърсено 
облекло) и го дръжте в позиция, която улеснява дишането. 
Защитете спасения от студ. Ако проблемите продължават, 
потърсете медицинска помощ.  

При контакт с кожата Отстранете замърсеното облекло и обувки. Преди или по 
време на измиване, премахнете пръстени, часовници и т.н., 
ако те са контактни с кожата и ако е лесно да се направи. 
Измийте обилно засегнатата зона в продължение на 15 
минути с чиста течаща, по възможност хладка вода и сапун. 
Не използвайте разредители или разтворители. Никога не 
прилагайте неутрализация. Ако проблемите продължават, 
потърсете медицинска помощ. 

При контакт с очите Предпазете незасегнатото око. Изплакнете внимателно очите 
с чиста течаща вода, по възможност да е мека и хладка.  
Отворете клепачите (може да се наложи със сила).Ако 
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засегнатото лице носи лещи, отстранете ги преди промиване 
на очите, но само ако е лесно възможно, продължете 
промиването за поне 15 минути като го правите в посока от 
вътрешния към външния ъгъл на окото. Никога не прилагайте 
неутрализация. Ако проблемите продължават, потърсете 
медицинска помощ 

При поглъщане Не предизвиквайте повръщане. Изплакнете устната кухина. 
Дайте приблизително 10-20 натрошени таблетки активен 
въглен с питейна вода, препоръчително хладка. 
Газирани напитки и минерални води не са подходящи  за 
пиене или за изплакване на устната кухина. 
Ако засегнатото лице повърне доброволно, уверете се, че не 
вдишва повърнатото (дръжте главата му надолу) и не засяга 
други части от тялото му или тялото на спасителя. 
 Никога не давайте алкохолни напитки. Ако проблемът 
продължава, потърсете лекарска помощ. 

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти  
 При поглъщане може да причини повръщане и стомашни болки. Продуктът практически не дразни 
очите или кожата (слаб ефект).  
4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално 

лечение 
Симптоматично лечение. 

 

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки 
5.1. Пожарогасителни средства Подходящи: Воден спрей, пяна, суха химична 

пудра,устойчива на алкохол пяна, СО2 
 Неподходящи средства поради безопасност: Силна водна 

струя може да е неефективна. Пожарът може да се 
разпространи.  

5.2. Особени опасности, които 
произтичат от веществото 
или сместа 

 
 
В случай на пожар, предотвратете разлив/изтичане на водата 
от гасене и остатъци от продукта в канализацията и 
заобикалящата среда, особено във водоизточници.Съберете 
отделно и третирайте по безопасен начин съгласно 
приложимото местно законодателство и регулации. При 
пожар може да се образуват токсични вещества - азотен 
оксид, въглеродни оксиди, натриеви оксиди и продукти от 
непълно горене. 

5.3. Съвети за пожарникарите Не се намесвайте без подходящо защитно оборудване. При 
пожарогасене, носете подходящи лично оборудване за 
дишане и противопожарен/противохимичен костюм.  

 

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане  
6.1. Лични предпазни мерки, 

предпазни средства и 
процедури при спешни 
случаи 

Да се избегне контакт с кожата и очите. Да се носи подходящо 
предпазно оборудване и облекло – виж раздел 8. Да се 
осигури подходяща вентилация в помещенията и да се 
избягват натрупвания на пари и аерозоли. Други предпазни 
мерки – вижте раздел 7.  

6.2. Предпазни мерки за 
опазване на околната среда 

Да се избегне последващо изпускане в околната среда, 
особено в канализация, повърхностни и подпочвени води. Ако 
това не може да бъде предотвратено, незабавно да се 
информират компетентните власти (полиция и пожарна). 

6.3. Методи и материали за 
ограничаване и почистване 

В зависимост от количеството на разпиления продукт, в 
случай на голям разлив, първо задръжте посредством дига и 
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 след това изпомпайте, или в случай на малък разлив, 
избършете или абсорбирайте с подходящ абсорбентен 
инертен материал (напр. невълнен плат, вермикулит, сух 
пясък), съберете в затворени, етикетирани опаковки и да се 
предадат съгласно раздел 13 Водите от измиване да се 
съберат и да се предадат за третиране като отпадък. При 
отстраняване, да се ограничи образуването на пари/аерозоли. 
Проветрете засегната зона. 

6.4. Позоваване на други 
раздели 

 

Вижте раздели 7, 8 и 13 от настоящия ИЛБ 

 
РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение 

7.1. Предпазни мерки за 
безопасна работа 

  Да се избягва контакт с кожа и очи, да се носят подходящи 
предпазни дрехи, вижте раздел 8. Осигурете подходяща 
вентилация в помещенията и предотвратете натрупването на 
пари и аерозоли. Ако има такива, трябва да се отстраняват 
редовно.  
Спазвайте правилата за безопасност при работа с химикали. 
Да не се яде, пие или пуши по време на работа. Винаги 
измивайте ръцете си след работа с продукта. Премахнете 
замърсените работни дрехи преди влизане в зоната за 
хранене или почивка. След работа да се измиват ръцете 
обилно с вода и сапун, вземете душ. Заменете замърсените 
дрехи с чисти такива.  

7.2. Условия за безопасно 
съхранение, включително 
несъвместимости 

Да се съхранява в добре затворени оригинални опаковки в 
сухи, хладни и добре вентилирани помещения. 
Съхранявайте при температури от 0 до 35°C. Пазете от 
замръзване и високи температури. Не съхранявайте заедно 
с несъвместими материали: силни киселини, силни 
окислители, вещества, които реагират с вода. 

7.3. Специфични крайни 
употреби 

Вижте раздел 1.2. 

 

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/ лични предпазни средства 
 

8.1. Параметри на контрол  
8.1.1 Гранична стойност на 
експозицията съгласно ЕС 
 

# 8,1,1,1 Гранична стойности на 
експозиция 
Научен доклад на Европейски 
орган за безопасност на храните 
(2008) 191,1-130 
 

Не е определена за ЕС. 
 
 
 
 
Съгласно заключението на ЕОБХ по отношение на 
партньорската проверка на натриев 5-нитрогвайколат, натриев 
о-нитрофенолат, натриев п-нитрофенолат, приемливата 
граница на експозиция на оператор (AOEL) за натриев 5-
нитрогвайколат, натриев о-нитрофенолат, натриев п-
нитрофенолат е 0,007мг/кг/телесно тегло/ден 

 
 
8.1.2 Биологична гранична 
стойност 

 
 
Не е определена за ЕС. 

8.1.3 Стойности DNEL и 
PNEC 

Не са определени 

8.2. Контрол на експозицията  
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8.2.1. Подходящ технически контрол 

Да се осигури подходяща вентилация на работното място, за да се съобрази с установените граници 
на експозиция за даденото вещество. Да се съблюдават обичайните предпазни мерки при работа с 
химикали. Степента на ефективност на личното предпазно оборудване зависи, заедно с други 
фактори, от концентрацията на веществата на работната среда, от температурата, времето на 
експозиция, вида на извършваната работа и нивото на проветривост и концентрацията на продукта. 

8.2.2 Индивидуални защитни мерки, лично предпазно оборудване 

Защита на дихателните 
пътища 

Не е необходимо ако се спазват границите на експозиция и ако 
няма формирани пари и аерозоли. Ако границите на експозиция 
са превишени или в случай на пари и аерозоли, носете 
респиратор, полумаска или цяла маска. В случай на интензивна 
или продължителна експозиция, инцидент или пожар, трябва да 
се използват самостоятелни дихателни апарати. 

Защита на ръцете При продължителен или повторен контакт с кожата, използвайте 
предпазни ръкавици (вкл. Съгласно EN374: нитрил гума, бутил 
гума, PVC). Определете типа (дебелина и време на проникване) 
на ръкавиците съгласно анализът на  специфичния риск на 
работното място. 

Защита на очите/лицето В случай на контакт с очие, носете добре прилепнали защитни 
 очила или защита на лицето.  

Защита на кожата Защитата на тялото трябва да се адаптира съобразно 
дейността и очакваната експозиция, вкл. защитни облекло и 
обувки (вкл. съгласно EN 20346, EN 20347, вкл. гумени ботуши).  

Да не се яде, пие или пуши по време на употреба. След работа да се измиват ръцете обилно с 
вода и сапун, вземете душ. Използвайте защитен крем. Да не се използва замърсено защитно 
облело, да не се използват разтворители при пране.  

8.2.3 Намаляване на експозицията на околната среда 

Да се избягва неконтролиран разлив на веществото/формулацията в околната среда. 

 
РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства 

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства 
Външен вид течност  

       Цвят  Кафяво-жълт 
Мирис  Без мирис  
Точка на топене/ замръзване Не е определен 
Точка/интервал на кипене Не е определен 
Запалимост Не е запалим 
Горни/долни граници на 
запалимост или 
експлозивност 

Не е определен 

Точка на запалване Не е определен 
Температура на 
самозапалване 

Не е определен 

Температура на разпадане  Не е определен 
pH (при 21°С) 8,58 (експ.изслд.) 
pH (при 21°С) 8,36 (1% разтвор, експ.изсл.) 
pH (при 22°С) 8,07 (1% разтвор, CIPAC MT 75,2) 
Кинематичен вискозитет 
(при 20°С) 

1,029 мм²/с ( CIPAC MT 22, EEC A5, OECD 115) 

Кинематичен вискозитет 
(при 40°С) 

0.6711  мм²/с ( CIPAC MT 22, EEC A5, OECD 115) 

Разтворимост Вода: разтворим (воден разтвор) 
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РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност 
10.1. Реактивност  Сместа е стабилна при нормални условия на употреба. Не 

възникват опасни реакции 
10.2. Химична стабилност Стабилен при препоръчителните условия за 

манипулиране, работа и съхранение.  
10.3. Възможност за опасни 

реакции 
Стабилен при препоръчителните условия за 
манипулиране, работа и съхранение 

10.4. Условия, които трябва да се 
избягват 

Да се избягват замръзване и високи температури. 

10.5. Несъвместими материали Силни киселини, силни окислители, вещества, които 
реагират с вода. 

10.6. Опасни продукти на 
разпадане  

Не са познати.  

 

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация 
11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (EC) No 1272/2008  

  Остра токсичност Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени   

  - LD50 орално, плъх (mg/kg)  >5000 (методология 158.135; 81-1)    

  

LD50 кожно (mg/kg) 
 

-  

 
>2000 (плъх, OECD 402) 
 
  >2000 (заек, OECD 402)  

  
- LD50 вдишване, плъх 

(mg/l, 4h.)  >6,7 (методология 158.135; 81-3)   

    

    

Неразтворим в повечето разтворители 
Коефициент на разделяне: 
н-октанол/вода  
(log стойност) 

Не е определен  
 

Налягане на парите  Не е определен 
Относителна плътност 1.0019 (вода = 1; EEC A3, OECD 109) 
Относителна плътност на 
парите 

Не е определен 

Характеристики на 
частиците 

Сместа  не съдържа наноформи 

9.2. Друга информация  Не е позната 
 

9.2.1. Информация по отношение 
на класовете на физическа 
опасност 

 

       Повърхностно напрежение 
(при 20.5 °С) 

73.91mN/m (CIPAC MT 22, EEC A5, OECD 115) 

       Експлозивни свойства Негативно (тест на Koenen, време-налягане тест) 
9.2.2. Други характеристики на 

безопасност 
Сместа не е прекурсор на експлозиви съгласно Регламент 
(ЕС) № 2019/1148. 
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Дразнене на кожата/корозия   Въз основа на наличните данни, критериите за 

класификация не са изпълнени. 
• не дразни кожата (заек, OECD 404) 

Сериозно увреждане/дразнене на очите  Въз основа на наличните данни, критериите за 
класификация не са изпълнени. 
• не дразни очите (заек, OECD 405) 

Дихателна или кожна сенсибилизация  Въз основа на наличните данни, критериите за 
класификация не са изпълнени. 
•не предизвиква чувствителност на кожата (морско 
свинче, OECD 406) 

Мутагенност на поникване на клетките 
 

Въз основа на наличните данни, критериите за 
класификация не са изпълнени. 
• негативен (Ames test, OECD 490) – 5 –NG 
• негативен (Ames test) – o –NP 
• негативен (Ames test, OECD 490) – p –NP 

Канцерогенност Въз основа на наличните данни, критериите за 
класификация не са изпълнени.  
• NOAEL≥ 272 мг/кг/ден (плъх, орално, OECD 453) – 5-
NG 
• NOAEL≥ 377.1 мг/кг/ден (мишка, орално, OECD 451) 
– 5-NG 
•NOAEL≥ 530 мг/кг/ден (плъх, OECD 453) – о-NP 
•NOAEL≥ 734.2 мг/кг/ден (мишка, орално, OECD 451) 
– о-NP 
• NOAEL≥ 1,004 мг/кг/ден (плъх, орално, OECD 453) – 
p-NP 
• NOAEL≥ 1,339.9 мг/кг/ден (мишка, орално, OECD 
451) – p-NP 
 

Репродуктивна токсичност Въз основа на наличните данни, критериите за 
класификация не са изпълнени.  
• NOAEL = 39.6 мг/кг/ден (плъх, орално, поколение 
F0/F1, репродуктивна токсичност, OECD 416) – 5-NG 
• NOAEL ≥ 79.2 мг/кг/ден (плъх, орално, OECD 416) – 
5-NG 
• NOAEL = 27.2 мг/кг/ден (заек, орално, токсичност за 
развитието, OECD 414) – 5-NG 
• NOAEL = 45 мг/кг/ден (плъх, орално, токсичност за 
развитието при родители, насока 83-3)  – 5-NG 
• NOAEL ≥ 90 мг/кг/ден (плъх, орално, токсичност за 
развитието, насока 83-3)  – 5-NG 
• NOAEL = 77.1 мг/кг/ден (плъх, орално, поколение 
F0/F1, репродуктивна токсичност, OECD 416)  – о-NP 
• NOAEL ≥ 154.2 мг/кг/ден (плъх, орално,  OECD 416)  
– о-NP 
• NOAEL = 53 мг/кг/ден (заек, орално, токсичност за 
развитието, OECD 414 )  – о-NP 
• NOAEL = 90.3 мг/кг/ден (плъх, орално, токсичност за 
развитието при родители, насока 83-3 )  – о-NP 
• NOAEL ≥ 180.6 мг/кг/ден (плъх, орално, токсичност 
за развитието при родители, насока 83-3 )  – о-NP 
• NOAEL = 140.70 мг/кг/ден (плъх, орално, поколение 
F0/F1, репродуктивна токсичност, OECD 416)  – р-NP 
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• NOAEL ≥ 281.4 мг/кг/ден (плъх, орално, OECD 416)  
– р-NP 
• NOAEL = 100.4 мг/кг/ден (заек, орално, токсичност 
за развитието, OECD 414)  – р-NP 
• NOAEL = 167.7 мг/кг/ден (плъх, орално, токсичност 
за развитието при родители, насока 83-3)  – р-NP 
• NOAEL ≥ 335.4 мг/кг/ден (плъх, орално, токсичност 
за развитието, насока 83-3)  – р-NP 

СТОТ – единична експозиция Въз основа на наличните данни, критериите за 
класификация не са изпълнени. 

СТОТ – повторяема експозиция Въз основа на наличните данни, критериите за 
класификация не са изпълнени. 
• NOAEL = 6 мг/кг ( 90d., плъх, куче, OECD 409)  – 5-
NG 
• NOAEL = 5 мг/кг ( 90d., орално,  куче, OECD 409)  – 
о-NР 
• NOAEL = 5 мг/кг ( 90d., орално, куче, OECD 409)  – 
р-NР 

Опасности при аспирация 
 

Въз основа на наличните данни, критериите за 
класификация не са изпълнени. 

11.2 Информация за други опасности  

11.2.1 Свойства, нарушаващи 
ендокринната система 

Сместа и нейните компоненти не отговарят на 
критериите съгласно Регламент (ЕС) No 2017/2100, 
(ЕС) No 2018/605 

11.2.2 Друга информация  Вижте раздели 2 и 4. 
 
 

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация  
12.1. Токсичност 
Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени. 
Риби                Експериментални данни за сместа не са налични. 
                            LC50, 96 ч., Oncorhynchus mykiss: 37.4 mg/l (OECD 203) – 5-NG 
                            LC50, 96 ч., Oncorhynchus mykiss: 69.0 mg/l (OECD 203) – o-NP 
                            LC50, 96 ч., Oncorhynchus mykiss: 25 mg/l (OECD 203) – p-NP 
                            LC50, 96 ч., Danio rerio: 70.7 mg/l (OECD 203) – 5-NG 
                            LC50, 96 ч., Danio rerio: > 100 mg/l (OECD 203) – o-NP 
                            LC50, 96 ч., Danio rerio: 18.64 mg/l (OECD 203) – p-NP 
                            NOEC, 35d., Danio rerio: 0.015 mg/l (OECD 210) – 5-NG 
                            NOEC, 35d., Danio rerio: 0.024 mg/l (OECD 210) – o-NP 
                            NOEC, 35d., Danio rerio: 0.045 mg/l (OECD 210) – p-NP 
Daphnia   EC50, 48 ч.: Daphnia magna: > 100 mg/l (OECD 202) 
                            NOEC, 48ч., Daphnia magna: ≥ 100mg/l (OECD 202) 
Водорасли   EyC50, 72ч., Desmodesmus subspicatus:  > 100 mg/l (OECD 201) 
                            ErC50, 72ч., Desmodesmus subspicatus:  > 100 mg/l (OECD 201) 
                            NOEC, 72ч., Desmodesmus subspicatus:  ≥ 100 mg/l (OECD 201) 
                            EyC50, 72ч., Anabaena flos-aquae: 1 720 mg/l (OECD 201) 
                            ErC50, 72ч., Anabaena flos-aquae: 6 990 mg/l (OECD 201) 
                            NOEC, 72ч., Anabaena flos-aquae: 300 mg/l (OECD 201)  
Водни растения Експериментални данни за сместа не са налични. 
                            EyC50, 7 d., Lemna gibba: 3.98 mg/l (OECD 221) – 5-NG 
                            ErC50, 7 d., Lemna gibba: 7.49 mg/l (OECD 221) – 5-NG 
                            EyC50, 7 d., Lemna gibba: 7.89 mg/l (OECD 221) – o-NP 
                            ErC50, 7 d., Lemna gibba: 14.89 mg/l (OECD 221) – o-NP 
                            EyC50, 7 d., Lemna gibba: 11.59 mg/l (OECD 221) – p-NP 
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                            ErC50, 7 d., Lemna gibba: 21.81 mg/l (OECD 221) – p-NP 
12. 2. Персистентност и разградимост 
Данни за сместа не са налични 
В почва (20 °С, 40% MWHC): 
DT50 лаб. (аероб.): 0.1 – 0.6 d. (OECD 307) – 5-NG 
DT50 лаб. (аероб.):   0.4 – 1.5 d. (OECD 307) – o-NP 
DT50 лаб. (аероб.):   0.6 – 2.2 d. (OECD 307) – р-NP 
Във вода:  
DT50 водна фаза – речна система: 3.4 d. (средно геометрично) – 5-NG. 
DT50 водна фаза – езерна система: 2.4 d. (средно геометрично) – 5-NG. 
DT50 цялостна система – речна система: 5.4 d. (средно геометрично) – 5-NG. 
DT50 цялостна система –  езерна система: 3 d. (средно геометрично) – 5-NG. 
DT50 водна фаза –  речна система: 1.9 d. (средно геометрично) – o-NP 
DT50 водна фаза –  езерна система: 2.2 d. (средно геометрично) – o-NP 
DT50 цялостна фаза –  речна система: 2 d. (средно геометрично) – o-NP 
DT50 цялостна фаза – езерна система: 2.2 d. (средно геометрично) – o-NP 
DT50 водна фаза – речна система: 2.7 d. (средно геометрично) – p-NP 
DT50 водна фаза – езерна система: 2.8 d. (средно геометрично) – p-NP 
DT50 цялостна система – речна система: 3.6 d. (средно геометрично) – p-NP 
DT50 цялостна система –  езерна система: 3 d. (средно геометрично) – p-NP 
 
Във въздух/ фотохимично окислително разграждане 
DT50: 2.2 d. (12ч., EFSA Scientific Report (2008) 191, 1-130) – 5-NG 
DT50: 2.2 d. (24ч., EFSA Scientific Report (2008) 191, 1-130) – 5-NG 
DT50: 2.3 d. (12ч., EFSA Scientific Report (2008) 191, 1-130) – o-NP 
DT50: 1.2 d. (24ч., EFSA Scientific Report (2008) 191, 1-130) – o-NP 
DT50: 2.3 d. (12ч., EFSA Scientific Report (2008) 191, 1-130) – p-NP 
DT50: 1.2 d. (24ч., EFSA Scientific Report (2008) 191, 1-130) – p-NP 
12.3. Потенциал за биоакумулиране 
Данни за сместа не са налични 
Log Pow = 1.62 (20 °C, pH = 7, OECD 107) – 5-NG  
Log Pow = 1.12 (20 °C, pH = 7, OECD 107) – o-NP 
Log Pow = 1.28 (20 °C, pH = 7, OECD 107) – p-NP 
12.4. Подвижност в почвата 
Данни за сместа не са налични  
Koc:  156.1 ml/l (средно геометрично) – o-NP 
Koc:  288.1 ml/l (средно геометрично) – p-NP 
Koc:  463.4 ml/l (средно геометрично) – 5-NG 
12.5. Резултати от PBT и vPvB оценка 
 

Сместа или компонентите й не отговарят на 
критериите съгласно Анекс XIII на Регламент 
(ЕС) №1907/2006 

12.6 Свойства, нарушаващи ендокринната 
система 

Сместа и нейните компоненти не отговарят на 
критериите съгласно Регламент (ЕС) No 
2017/2100, (ЕС) No 2018/605 

12.6 Други неблагоприятни ефекти Сместа и компонентите не са вписани в 
Регламент (ЕС) Nо 1005/2009 на веществата, 
които  разрушават озоновият слой. 

 

РАЗДЕЛ 13: Третиране на отпадъците 
13.1. Методи за третиране на отпадъци 
Методи за третиране на веществото или сместа и замърсени опаковки 

Третирайте в съответствие с приложимите Европейски и национални разпоредби. Никога не изхвърляйте в 
канализацията. Не замърсявайте статична или течаща вода с химикали или използвани опаковки. Предайте 
остатъчни количества и нерегенерирани разтвори на лицензирана фирма за унищожаване. Генераторът на 
отпадъци носи отговорност за класификацията на отпадъци и отстраняването им. 
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Възможен код за отпадъци:  
   16 03 05* - органични отпадъци, съдържащи опасни вещества.  
# 16 03 06 -  органични отпадъци, различни от тези, които са споменати в 16 03 05 
Физични/химични свойства, които 
могат да повлияят на третирането на 
отпадъците 

Етикитиране съгласно Анекс ııı от 2008/98/ЕС директива: няма  

Специални предпазни мерки, 
препоръчани при управление на 
отпадъците 

Не смесвайте с несъвместими материали (вижте раздел 10). 

Законодателство Директива 2008/98/ЕС 

 
РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането 
Този продукт не е класифициран като опасен при транспортиране (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA). 
14.1 UN номер или ID номер 
няма 
14.2 UN собствен номер при превоз 
- ADR/RID/IMDG/IATA няма 
14.3 Класове на опасност при транспортиране 
няма 
14.4 Група на опаковка 
няма 
14.5 Опасности за околната среда 
Не е опасен за околната среда при транспортиране 
14.6 Специални предпазни мерки за потребителя 
няма 
14.7 Морски транспорт в насипно състояние съгласно IMO инструменти 
Няма  
14.8 Друга информация  
 ADR/RID 

- Класификационен код                           няма  
- Етикети                                                   няма  
- код за идентификация на опасност     няма  
- код за ограничаване                              няма  

IMDG  
        Аварийни графици                                      няма  
 

 
РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба  

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

Регламент № 1907/2006/ЕС REACH 
Регламент № 1272/2008/ЕС CLP 
Регламент № 2019/1148/ЕС, относно търговията и употребата на прекурсори на взривни вещества 
Регламент № 2019/1021/ЕС, относно устойчиви органични замърсители  
Регламент № 1107/2009/ЕС, относно пускането на пазара на продукти за растителна защита 
Регламент № 649/2012/ЕС, относно вноса и износа на опасни химикали 
15.2. Оценка на безопасност на химикала  

 
Не е извършена  
 

 

РАЗДЕЛ 16: Друга информация 
 
Причина за промяна 

Промените в документа са посочени със символ: #. 
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Ключ/легенда за използваните в информационния лист за безопасност съкращения и абревиатури 

Acute Tox. 4   остра токсичност, кат. 4 

Aquatic Chronic 2   опасен за водната среда, хронично, кат.2 

Exp. 1.3                                експлозивен, кат. 1.3 

Eye Dam. 1   сериозно увреждане на очите, кат. 1 

Eye Irrit. 2   дразнене на очите, кат 2 

DNEL   извлечено ниво без ефект 

PNEC   предвидена концентрация без ефект 

CLP   регламент 1272/2008/ЕС 

REACH   регламент 1907/2006/ЕС 

ADR                                    европейско споразумение относно международен автомобилен превоз на опасни          

                                            товари 

RID                                       регламенти относно международен железопътен превоз на опасни товари 

IMDG                                    международен морски код за опасни товари  

IMO                                       международна морска организация 

ICAO/IATA                             Международната организация за гражданска авиация / Международната асоциация                 

                                              за въздушен транспорт 

LC50                                    Смъртоносна концентрация, при която 50 % от изследваните организми умират 

LD50                                    Смъртоносна доза, при която 50 % от изследваните организми умират 

EC10                                    Ефективна концентрация, при която 10% от тестваните организми умират 

EC50                                    Ефективна концентрация, при която 50% от тестваните организми умират  

ErC50                                Концентрация на експозиция, която причинява 50% намаление на скоростта на растеж 

EyC50                                   Концентрация на експозиция, която причинява 50% намаляване на добива  

NOEC                                   Не се наблюдава концентрация на неблагоприятни ефекти 

NOAEL                                 Не се наблюдава ниво на неблагоприятен ефект 

 PBT   Персистентен, биоакумулативен, токсичен химикал 
vPvB   Много персистентен и много биоакумулативен химикал 
SVHC                                   Вещества, пораждащи много голямо безпокойство 
MWHC                                  Максимален водозадържащ капацитет 
  

Източници на ключови данни, използвани за съставянето на информационния лист с данни за 
безопасност 

Европейско законодателство,  ИЛБ на производител, база данни MedisAlarm , професионална литература,  
регистрационно досие на съставките. 

 

Данни за нитрофенолатите могат да бъдат намерени в Заключението на Европейския орган по безопасност на 

храните (EFSA)  по отношение на партньорската проверка на натриев 5-нитрогвайколат, натриев о-
нитрофенолат, натриев п-нитрофенолат (EFSA Научен доклад (2008) 191 стр.1-130). 

 

Списък с Н – и Р- фрази 

Н203: експлозивен; пожар, опасност от взрив или изхвърляне 
H302: Вреден при поглъщане  
H318: Причинява сериозно увреждане на очите  
Н319: Причинява сериозно дразнене на очите  
Н411: Токсично за водния свят с дълготрайни ефекти  
EUH401: За да избегнете рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за 
употреба. 
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P102 Да се пази далеч от деца 
P261 Да се избягва вдишване на парите/спрея 
P270 Да не се яде, пие или пуши, когато се употребява продуктът. 
P271 Използвайте само на открито или на добре вентилирано място. 
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: свържете се с токсикологичен център или лекар ако не се 
чувствате добре  

 
Съвети за подходящо обучение. 

Съгласно информационния  лист с данни за безопасност 
 
Съответна информация за класификация 

Класификация съгласно данни от производителя. Сместа е класифицирана въз основа на експериментални данни и 
методи за калкулация съгласно CLP  регулацията. Да се употребява само за целите, за които е произведен с цел 
превенция от рискове за здравето и околната среда. 

 
 
Информацията в този информационен лист за безопасност беше получена от източници, за които 
вярваме че са надеждни. Въпреки това информацията се предоставя без никаква гаранция,пряка или 
косвена, за нейната достоверност. Този информационен лист за безопасност трябва  да се използва  
само за този продукт. Ако продуктът се използва като компонент  в друг продукт, този лист за 
безопасност може би няма да е приложим. 
 

 

 
 


