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РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на 
дружеството/предприятието 

1.1. Идентификатори на продукта 
 

Пазарно Име на Продукта  
Anodal SH2 liq  

 

Номер на материала: 102708 
 

 

Химичен състав:  арилсулфонат, анионни, натриеви соли 
 
1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и 

употреби, които не се препоръчват 
 

Релевантна идентифицирана употреба на веществото или сместа 
Клон на идустрията: Химическа и химико-технологична индустрия 
Вид употреба: алуминиеви химикали 

 
1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 

 

Фирмено наименование 
Heubach Colorants Germany GmbH   
Brüningstraße 50  
65929 Frankfurt am Main  
Телефон № : +49 69 305 13619  

 

Информация за веществото/сместа 
Product Stewardship  
e-mail: SDS.PI.Europe@clariant.com 

 
1.4. Телефонен номер при спешни случаи 
 

 00800-5121 5121    
 

Национален център по токсикология  

+359 2 9154 409   (7/5) 

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите 

2.1 Класифициране на веществото или сместа 

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008) 

Сериозно увреждане на очите, 
Категория 1 
 

 H318: Предизвиква сериозно увреждане на 
очите. 
 

Краткосрочна (остра) опасност за 
водната среда, Категория 1 
 

 H400: Силно токсичен за водните организми. 
 

Дългосрочна (хронична) опасност за 
водната среда, Категория 1 
 

 H410: Силно токсичен за водните организми, с 
дълготраен ефект. 
 

2.2 Елементи на етикета 

Обозначение (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008) 
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Пиктограми за опасност 
 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Сигнална дума 
 

: Опасно 
 

Предупреждения за 
опасност 
 

: H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. 
H410 Силно токсичен за водните организми, с 
дълготраен ефект. 
 

Препоръки за 
безопасност 
 

: 
Предотвратяване:  

P273 Да се избягва изпускане в околната среда. 
P280 Използвайте предпазни очила/ предпазна маска за 
лице. 

Реагиране:  

P305 + P351 + P338 + P310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: 
промивайте внимателно с вода в продължение на няколко 
минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и 
доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. 
Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/ на 
лекар. 
P391 Съберете разлятото. 

Изхвърляне/Обезвреждане:  

P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в одобрено 
за целта съоръжение. 
 

Опасни съставки, които трябва да бъдат описани на етикета:: 

Mono- and dihexadecyl disulphonated diphenyl oxide, disodium salt 
Benzenesulfonic acid, oxybis(hexadecyl-, disodium salt 

2.3 Други опасности 

Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, 
биоакумулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакумулиращи (vPvB) 
при нива от 0,1% или по-високо. 

 
Екологична информация: 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. 

 
Токсикологична информация: 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. 

 
Не са известни други опасности освен тези, които произтичат от обозначението. 
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РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките 

3.2 Смеси 

Химичен състав 
 

: анйонен 
 

  
 

 натриеви соли 
 

Съставки 

Химично наименование CAS номер 
EO номер 
Индекс Номер 
Регистрационен 
номер 

Класификация Концентрация 
(% w/w) 

Mono- and dihexadecyl 
disulphonated diphenyl oxide, 
disodium salt 

65143-89-7 
405-430-6 

Eye Dam. 1; H318 
Aquatic Chronic 1; 
H410 
Aquatic Acute 1; 
H400 

>= 10 - < 20 

Benzenesulfonic acid, 
oxybis(hexadecyl-, disodium salt 

70191-76-3 
 

Eye Dam. 1; H318 
Aquatic Acute 1; 
H400 
Aquatic Chronic 1; 
H410 

>= 3 - < 10 

Formaldehyde, polymers with 
sulfonated 1,1'-
oxybis[methylbenzene], sodium 
salts 

73378-66-2 
 

Aquatic Chronic 3; 
H412 

>= 2,5 - < 10 

За обяснение на използваните съкращения виж раздел 16. 

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ 

4.1 Описание на мерките за първа помощ 

Основни указания 
 

:  При неразположение потърсете медицински съвет/ 
помощ. 

 
В случай на вдишване 
 

:  При вдишване, преместете на чист въздух. 
 

В случай на контакт с 
кожата 
 

:  При контакт, незабавно облейте кожата с голямо 
количество вода. 
 

В случай на контакт с очите 
 

:  При контакт, незабавно облейте очите с голямо 
количество вода най-малко 15 минути. 
 

В случай на поглъщане 
 

:  Изплакнете устата с вода. 
Потърсете медицинска помощ. 
 

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

рискове : Не са известни други опасности освен тези, които 
произтичат от обозначението. 
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4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално 
лечение 

Лечение 
 

: Лекувайте симптоматично. 

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки 

5.1 Пожарогасителни средства 

Подходящи 
пожарогасителни средства 
 

:  всички 
 

Неподходящи 
пожарогасителни средства 
 

:  няма ограничение 
 

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 

Специфични опасности при 
пожарогасене 
 

:  В случай на пожар могат да се образуват опасни продукти 
от разлагането като: 
Въглероден оксид 
Въглероден двуокис (CO2) 
Серни оксиди 
 

5.3 Съвети за пожарникарите 

специални предпазни 
средства за пожарникарите 
 

:  В случай на пожар носете автономен дихателен апарат.  
 

Допълнителна информация 
 

:  Носете подходящи защитни средства. 
 

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане 

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

Лични предпазни мерки 
 

:  Носете подходящи защитни средства. 

 

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда 

Предпазни мерки за 
опазване на околната 
среда 
 

:  Продуктът не трябва да попада в отходната мрежа, 
водоизточници и в почвата. 
 

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване 

Средства за почистване 
 

:  Попийте с инертен абсорбиращ материал (напр. пясък, 
силикагел, абсорбент за киселини, универсален 
абсорбент, стърготини). 
 

6.4 Позоваване на други раздели 

Информация за безопасна употреба виж глава 7. 
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РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение 

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа 

Указания за безопасно 
манипулиране 
 

: Съдът да се манипулира и отваря внимателно. 
Избягвайте вдишване на дим. 
 

Съвети за предпазване от 
пожар и експлозия. 
 

:  Не са необходими специални мерки.  
 

Хигиенни мерки 
 

:  Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Измийте 
ръцете преди почивките и в края на работния ден. Да не 
се яде, пие или пуши при употреба на продукта.  
 

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости 

Изисквания за складови 
помещения и контейнери 
 

:  Да се съхранява само в оригиналната опаковка.  
 

Допълнителна информация 
за условията на 
съхранение 
 

:  Пазете контейнерите плътно затворени в сухо, добре 
проветрявано място.  
 

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

Специфична употреба(и) 
 

:  Няма други препоръки. 

 

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства 

8.1 Параметри на контрол 

Не съдържа вещества за които има норми за наличие на работното място. 

Получена недействаща доза/концентрация (DNEL) според Регламент (EО) № 
1907/2006: 

Наименовение на 
веществото 

Крайна 
употреба 

Пътища на 
експозиция 

Потенциални 
въздействия върху 
здравето 

Стойност 

Ammonium acetate 
CAS номер: 631-61-8 

Работници Вдишване Дългосрочни 
системни ефекти 

911,56 mg/m3 

 Забележки:DNEL 

 Работници Вдишване Остри системни 
ефекти 

5469,35 
mg/m3 

 Забележки:DNEL 

 Работници Кожен Дългосрочни 
системни ефекти 

10,34 mg/kg 
телесно 
тегло/ден 

 Забележки:DNEL 

 Работници Кожен Остри системни 
ефекти 

62,04 mg/kg 
телесно 
тегло/ден 

 Забележки:DNEL 

 Крайни 
потребители 

Вдишване Дългосрочни 
системни ефекти 

449,56 mg/m3 
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 Забележки:DNEL 

 Крайни 
потребители 

Вдишване Остри системни 
ефекти 

2674,16 
mg/m3 

 Забележки:DNEL 

 Крайни 
потребители 

Кожен Дългосрочни 
системни ефекти 

5,17 mg/kg 
телесно 
тегло/ден 

 Забележки:DNEL 

 Крайни 
потребители 

Кожен Остри системни 
ефекти 

31,02 mg/kg 
телесно 
тегло/ден 

 Забележки:DNEL 

 Крайни 
потребители 

Орално Дългосрочни 
системни ефекти 

5,17 mg/kg 
телесно 
тегло/ден 

 Забележки:DNEL 

 Крайни 
потребители 

Орално Остри системни 
ефекти 

31,02 mg/kg 
телесно 
тегло/ден 

 Забележки:DNEL 

Предполагаема недействаща концентрация (PNEC) според Регламент (EО) № 
1907/2006: 

Наименовение на веществото Компартмент на околната среда Стойност 

Ammonium acetate 
CAS номер: 631-61-8 

Сладководна среда 3,08 mg/l 

 Морска вода 0,0308 mg/l 
 Пречиствателна станция 677 mg/l 
 Утайки в сладководна среда 2,51 mg/kg суха 

маса (с.м.) 

 Утайки в морска вода 0,251 mg/kg 
суха маса (с.м.) 

 Почва 0,72 mg/kg суха 
маса (с.м.) 

8.2 Контрол на експозицията 

Инженерни мерки 

Използвайте при наличие на собствена система за вентилация. 

Лична обезопасителна екипировка 

Защита на очите / лицето :  Защитни очила/Защита за лицето 
 

Защита на ръцете 
Забележки : Подходящи, CE изпитани защитни ръкавици, устойчиви 

на химикали. Съобразете се с информацията от 
производителя относно пропускливост и период на 
издръжливост, както и относно специфичните условия на 
работа (механично натоварване и продължителност на 
контакта).  

 
Обезопасяване на кожата 
и тялото 

:  Работно облекло 
 

Защита на дихателните : Дихателен апарат е необходим само при образуване на 
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пътища арозол или мъгла. 

 
Предпазни мерки :  Да се избягва контакт с очите. 

Да не се вдишва пари, аерозоли. 
Не вдишвайте дим. 
 

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства 

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства 

Физическо състояние : течност 
 

Цвят 
 

:  жълт 
 

Мирис 
 

:  незначителен 
 

Граница на мириса 
 

:  не е задължителен  
 

Точка на топене 
 

: Разпадане: не 
Неприложим  
 

Температура на кипене 
 

: приблизително 100 °C (1.013 hPa) 
Разпадане: не 
 

Горна граница на 
експлозивност / Горна 
граница на запалимост 
 

: неопределен  
 

Долна граница на 
експлозивност / Долна 
граница на запалимост 
 

: неопределен  
 

Точка на запалване 
 

: 100 °C(1.013 hPa) 
Няма точка на възпламеняване - измерването е 
проведено до температурата на кипене. 
 

Температура на 
самозапалване 
 

: неопределен  
 

Температура на разпадане 
 

:  The product does not contain any chemical groups which 
suggest self-reactive properties, nor is the estimated SADT 
less than 75 °C, nor is the exothermic decomposition energy 
higher than 300 J/g. 
  
 

pH 
 

: 5 - 6,5 (20 °C) 
Концентрация: 100 % 
 

Вискозитет 
Вискозитет, кинематичен 

 
: неопределен  

 
Разтворимост(и) 

Разтворимост във вода 
 

:  (20 °C) 
може да се смесва  
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Коефициент на 
разпределение: n-
октанол/вода 
 

: неопределен  
 

Налягане на парите 
 

: неопределен  
 

Относителна плътност 
 

: Hяма информация  
 

Плътност 
 

: 1,2 g/cm3 (20 °C, 1.013 hPa) 
 

Относителна гъстота на 
изпаренията 
 

: неопределен  
 

Характеристики на частиците 
Размер на частиците 

 
: Неприложим 

 

9.2 Друга информация 

Експлозиви  
 

: Hяма информация  
 

Оксидиращи свойства 
 

: Hяма информация  
 

Запалими твърди вещества 
Ниво на горене 

 
: Неприложим  

 
Скорост на корозия на 
метала 
 

: Hяма информация  
 

Скорост на изпаряване 
 

:  неопределен  
 

Минимална енергия на 
запалването 
 

: неопределен 
 

Молекулна Маса 
 

: Hяма информация 
 

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност 

10.1 Реактивност 

виж раздел 10.3. "Възможност за опасни реакции" 

10.2 Химична стабилност 

Стабилен при нормални условия. 

10.3 Възможност за опасни реакции 

Опасни реакции 
 

:  Не са известни опасни реакции при правилна употреба. 

10.4 Условия, които трябва да се избягват 

Условия, които трябва да се 
избягват 
 

: Неизвестни. 
 

10.5 Несъвместими материали 
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Материали, които трябва да 
се избягват 
 

:  Hяма информация 
 

10.6 Опасни продукти на разпадане 

При правилна употреба и работа няма. 

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация 

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

Остра токсичност 

Продукт: 

Остра орална токсичност 
 

:  LD50 (Плъх): > 2.000 mg/kg  
Метод: 1999/45/EC 

 
Остра инхалационна 
токсичност 
 

:  Забележки: Hяма информация 
 

Остра дермална 
токсичност 
 

:  Забележки: Hяма информация 
 

Съставки: 

Mono- and dihexadecyl disulphonated diphenyl oxide, disodium salt: 

Остра орална токсичност 
 

:  LD50 (Плъх, мъжки и женски): > 5.000 mg/kg  
Метод: OECD Указания за изпитване 401 
GLP: да 
 

Остра инхалационна 
токсичност 
 

:  Забележки: Hяма информация 
 

Остра дермална 
токсичност 
 

:  LD50 (Плъх, мъжки и женски): > 2.000 mg/kg 
Метод: OECD Указания за изпитване 402 
GLP: да 
Оценка: Субстанцията или сместа не причинява остра 
дермална токсичност 
 

Корозивност/дразнене на кожата 

Продукт: 

Метод : 1999/45/EC 
Резултат : Не дразни кожата 

 

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите 

Продукт: 

Забележки : неопределена 
 

Съставки: 

Mono- and dihexadecyl disulphonated diphenyl oxide, disodium salt: 
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Резултат : Риск от тежко увреждане на очите. 

 

Benzenesulfonic acid, oxybis(hexadecyl-, disodium salt: 

Резултат : Риск от тежко увреждане на очите. 
 

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата 

Продукт: 

Забележки : Hяма информация 
 

Мутагенност на зародишните клетки 

Продукт: 

Генотоксичност инвитро (in 
vitro) 
 

: Забележки: Hяма информация 

 

Мутагенност на 
зародишните клетки- 
Оценка 
 

:  Няма налична информация. 

 

Канцерогенност 

Продукт: 

Канцерогенност - Оценка 
 

:  Няма налична информация. 
 

Репродуктивна токсичност 

Продукт: 

Репродуктивна токсичност - 
Оценка 
 

:  Няма налична информация. 
 

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция 

Продукт: 

Забележки : Hяма информация 
 

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция 

Продукт: 

Забележки : Hяма информация 
 

Токсичност при повтарящи се дози 

Продукт: 

Забележки : Тази информация не е налична. 
 

Токсичност при вдишване 

Продукт: 

Hяма информация 
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11.2 Информация за други опасности 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система 

Продукт: 

Оценка : 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. 

 

Допълнителна информация 

Продукт: 

Забележки : Продуктът не е изпитан. Съждението е изведено от 
свойствата на отделните компоненти. 

 

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация 

12.1 Токсичност 

Продукт: 

Токсичен за риби 
 

:  LC50 (Oncorhynchus mykiss (Канадска пъстърва)): 1 - 10 
mg/l 
Време на експозиция: 96 h 
Метод: OECD Указания за изпитване 203 
 

Токсичен за дафня и други 
водни безгръбначни 
 

:  Забележки: Hяма информация 
 

Токсичност за 
водорасли/водни растения 
 

:  Забележки: Hяма информация 
 

Токсичен за риби 
(Хронична токсичност) 
 

: Забележки: Hяма информация 
 

Токсично за 
микроорганизмите 
 

: IC50 (Активирана утайка): > 1.000 mg/l  
Крайна точка: Бактериална токсичност (затрудняване на 
дишането) 
Време на експозиция: 3 h 
Метод: OECD Указание за тестване 209 
 

Съставки: 

Mono- and dihexadecyl disulphonated diphenyl oxide, disodium salt: 

Екотоксикологична оценка 

Остра токсичност за 
водната среда 
 

:  Силно токсичен за водните организми. 
 

Хронична токсичност за :  Силно токсичен за водните организми, с дълготраен 
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водната среда 
 

ефект. 
 

Benzenesulfonic acid, oxybis(hexadecyl-, disodium salt: 

Екотоксикологична оценка 

Остра токсичност за 
водната среда 
 

:  Силно токсичен за водните организми. 
 

Хронична токсичност за 
водната среда 
 

:  Силно токсичен за водните организми, с дълготраен 
ефект. 
 

Formaldehyde, polymers with sulfonated 1,1'-oxybis[methylbenzene], sodium salts: 

Токсичен за риби 
 

:  LC50 (Leuciscus idus (Пъстроперка)): > 200 mg/l 
Време на експозиция: 96 h 
 

Токсичен за дафня и други 
водни безгръбначни 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Дафния)): > 100 mg/l 
Време на експозиция: 48 h 
 

Токсичност за 
водорасли/водни растения 
 

:  EC50 (Desmodesmus subspicatus (зелени водорасли)): 17 
mg/l 
Време на експозиция: 72 h 
 

12.2 Устойчивост и разградимост 

Продукт: 

Способност за 
биоразграждане. 
 

:  Метод на тестване: аеробен 
Резултат: Принципно не е биологически разложимо. 
Био-деградация:  49 % 
Свързан с: Разтворен органичен въглен (DOC) 
Време на експозиция: 28 d 
Метод: OECD Указания за изпитване 301E 
 

12.3 Биоакумулираща способност 

Продукт: 

Биоакумулиране 
 

:  Забележки: Hяма информация 
 

12.4 Преносимост в почвата 

Hяма информация 

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB 

Продукт: 

Оценка 
 

: Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се 
смятат или за устойчиви, биоакумулиращи и токсични 
(PBT), или много устойчиви и много биоакумулиращи 
(vPvB) при нива от 0,1% или по-високо. 
 

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система 

Продукт: 

Оценка : Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се 
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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 

Продукт: 

Етапи на разграждане в 
околната среда 
 

:  Hяма информация 
 

Допълнителна екологична 
информация 
 

:  Продуктът не съдържа оранично свързани халогени, които 
водят до стойности на абсорбируемите органохалогенни 
съединения (AOX). 
 

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците 

13.1 Методи за третиране на отпадъци 

Продукт :  Изхвърлете в съответствие с местните изисквания. 
 

Заразен опаковъчен 
материал 

:  Да се вземе предвид рециклирането. 
 

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането 

Раздел 14.1. до 14.5. 
 
 

ADR   
 UN-номер. : UN 3082 
 

Обозначение на опасен 
товар:  

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  

 Причинител на опасност: Mono- and dihexadecyl disulphonated diphenyl oxide, disodium 
salt 

 Клас: 9 
 Първична опасност: 9 
 Опаковъчна група: III 
 Опасност номер. : 90 
 Бележка Shipment permitted 

 

ADN   
 UN-номер. : UN 3082 
 

Обозначение на опасен 
товар:  

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  

 Причинител на опасност: Mono- and dihexadecyl disulphonated diphenyl oxide, disodium 
salt 

 Клас: 9 
 Първична опасност: 9 
 Опаковъчна група: III 
 Бележка Shipment permitted 
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RID   
 UN-номер. : UN 3082 
 

Обозначение на опасен 
товар:  

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  

 Причинител на опасност: Mono- and dihexadecyl disulphonated diphenyl oxide, disodium 
salt 

 Клас: 9 
 Първична опасност: 9 
 Опаковъчна група: III 
 Опасност номер. : 90 
 Бележка Shipment permitted 

 

IATA   
 UN no. UN 3082 
 

Proper shipping name: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  

 Hazard inducer(s): Mono- and dihexadecyl disulphonated diphenyl oxide, disodium 
salt 

 Class: 9 
 Primary risk: 9 
 Packing group: III 
 Remarks Shipment permitted 

 

IMDG   
 UN no. UN 3082 
 

Proper shipping name: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  

 Hazard inducer(s): Mono- and dihexadecyl disulphonated diphenyl oxide, disodium 
salt 

 Class: 9 
 Primary risk: 9 
 Packing group: III 
 Remarks Shipment permitted 
 Marine pollutant: Marine Pollutant 
 EmS : F-A      S-F 

 
14.6. Специални предпазни мерки за потребителите 
 

Вижте листа с данни за безопасност, раздел 6. до 8. 
 
14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на 
Международната морска организация 
 

Без транспортиране като масов товар съгласно Международния кодекс за превоз на химикали в 
насипно състояние (IBC). 
 

Други данни 
 Non-dangerous good of class 9 for packagings <= 5 L / 5 kg 

 

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба 

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

REACH - Oграничения при производството, 
пускането на пазара и употребата на определени 
опасни вещества, смеси и изделия (Приложение 
XVII) 

: Условията за ограничение на 
следните вписвания трябва да се 
вземат предвид: 
Номер в списъка 3  
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Cписък с кандидат-вещества (вещества, пораждащи 
сериозно безпокойство) за възможно включване в 
приложение XIV (Член 59). 
 

: Неприложим 

Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, 
които нарушават озоновия слой 
 

: Неприложим 

Регламент (ЕC) 2019/1021 относно устойчивите 
органични замърсители (преработен текст) 
 

: Неприложим 

Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета за 
определяне на правила за мониторинг на търговията 
между Общността и трети страни в областта на 
прекурсорите 
 

: Незабранен и/или неограничен 

Регламент (ЕО) № 649/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета относно износа и вноса на 
опасни химикали 
 

: Неприложим 

REACH - Списък на вещества, предмет на 
разрешение (Приложение XIV) 
 

: Неприложим 

 

Други правила/закони: 

Освен данните / разпоредбите, посочени в тази глава, не разполагаме с друга 
информация за защита на безопасността, здравето и околната среда. 
 

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес 

За тук описаното вещество или съставните вещества на тук описания препарат до днес няма 
налични оценки на химическата безопасност (CSA). 

 

РАЗДЕЛ 16: Друга информация 

Пълен текст на H-фразите 

H318 : Предизвиква сериозно увреждане на очите. 
H400 : Силно токсичен за водните организми. 
H410 : Силно токсичен за водните организми, с дълготраен 

ефект. 
H412 : Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. 

Пълен текст на други съкращения 

Aquatic Acute : Краткосрочна (остра) опасност за водната среда 
Aquatic Chronic : Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда 
Eye Dam. : Сериозно увреждане на очите 

 

ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни 
пътища; ADR - 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 
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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; 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 

Допълнителна информация 

Класификация на сместа: Процедура по класифициране: 

Eye Dam. 1 H318 Изчислителен метод 

Aquatic Acute 1 H400 Според данни за продукта или 
оценка 

Aquatic Chronic 1 H410 Изчислителен метод 

 
 
 

Тази информация отразява нашите знания към настоящия момент и представлява само 
общо описание на нашите продукти и възможната употреба. Heubach не поема отговорност 
за пълнотата, правилността, липсата на грешки и уместността на тази информация и 
нейната употреба. Преценката за пригодността на даден продукт на Heubach за 
определена употреба е отговорност на потребителя. Ако не е сключено друго писмено 
споразумение, важат Общите търговски условия на Heubach, които не се променят от 
настоящата информация или не излизат от сила. Трябва да се спазват правата на трети 



 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ 
според Регламент (EO) № 1907/2006 

 

 
 

 

Anodal SH2 liq  Страница  17(17) 

Substance key: KS14184  Преработено издание: 21.09.2022  

Версия : 1 - 0 / BG  Дата на Печат : 10.12.2022 

 
страни. Запазваме си правото на промени по всяко време на настоящата информация и на 
данните за продукта, най-вече поради изменения на законовите разпоредби. Листата с 
данни за безопасност, които съдържат предпазните мерки, които трябва да се спазват при 
съхранението или употребата на продуктите на Heubach, се предоставят на разположение 
с доставката. За допълнителна информация се обърнете към Heubach. 

 
BG / BG 

 

 
 


