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РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО 

1.1 . Идентификатор на продукта  
Търговско име:         „Дезинфектант за малки повърхности „Essentica Pure„“ 
1.2. Идентифицирани видове употреба на веществото или сместа, които са от значение, и видове употреба, 
които не се препоръчват:  

Биоцид за дезинфекция на повърхности. 
1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност  

„ЕСЕНТИКА ПЮЪР" ЕООД 
4003 гр. Пловдив, район „Северен", 
бул. „Дунав” № 5 
e-mail: pure@essentica.eu  
Тел.: +359 32 606 900 
Факс.: +359 32 606 906 

1.4. Телефонен номер при спешни случаи:  
Център за първа помощ в Република България: УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" 
Тел. +359 2 9154 409; +359 2 9154 233 (денонощен); poison_centre@mail.orbitel.bg;  http://www.pirogov.bg  
Единен европейски номер за спешни повиквания: 112. 
 

РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ 

2.1. Класифициране на веществото или сместа  

Класифициране съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008: 

Запалими течности, Кат. 2, H225 

Серизоно увреждане/дразнене на очите, Кат. 2, Н319 

2.2. Елементи на етикета съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 

Пиктограмa за опасност: 

 
  GHS02  GHS07 

 

Сигнална дума: ОПАСНО! 
 
Предупреждения за опасност: 
H225 Силно запалими течност и пари. 
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. 
 
Препоръки за безопасност: 
P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца. 
Р210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. 
Тютюнопушенето забранено. 
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. Продължете с изплакването. 
P403 + P235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. 
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба. 
 
2.3. Други опасности 

 PBT/vPvB вещества: Продуктът не отговаря на критериите за PBT/vPvB (устойчиво, биоакумулиращо и 
токсично / много устойчиво и много биоакумулиращо) в съответствие с Приложение XIII на REACH (Регламент 
(EC) No 1907/2006).  

 Вещества, включени в приложение XIV и приложение XVII на REACH (Регламент (EC) No 1907/2006): 
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Неприложимо. 

 Вещества, включени в списъка, съставен в съответствие с член 59, параграф 1, тъй като имат свойствата 
да нарушават функциите на ендокринната система, както и вещества, идентифицирани като притежаващи 
свойства да нарушават функциите на ендокринната система в съответствие с критериите, установени в 
Делегиран регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията: Неприложимо. 
 

РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 

3.1. Вещества: не е приложимо 

3.2. Смеси:  

Обща характеристика на химичните вещества: Дезинфектант за малки повърхности „Essentica 
Pure“ представлява смес, съдържаща денатуриран етилов алкохол. Не съдържа вещества в наноформа. 
3.2.1. За смес, която отговаря на критериите за класифициране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008, се 
посочват следните вещества:  
а) вещества, които представляват опасност за здравето или околната среда, по смисъла на Регламент (ЕО) 
№ 1272/2008, тъй като са налице в концентрации, равни или по-високи от най-ниската от общите гранични 
стойности, посочени в таблица 1.1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008; общите пределни 
концентрации, посочени в части 3 - 5 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008, като се вземат 
предвид концентрациите, посочени в забележките към някои таблици в част 3 във връзка със 
задължението за предоставяне на информационен лист за безопасност за сместа при поискване, и за 
опасност при вдишване (раздел 3.10 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008) ≥ 1 %; специфичните 
пределни концентрации, посочени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008:  

ХИМИЧНО НАИМЕНОВАНИЕ ПО 

IUPAC / INCI 
CAS № / 

EC № 
 

Концентрация, 
тегловни 
проценти  
(m/m %) 

Класификация съгласно Регламент (EC) № 
1272/ 2008 (CLP) 
/Класове и категории на опасност, 
предупреждения за опасност, 
пиктограма, сигнална дума/ 

Етилов алкохол  
Ethanol / Alcohol 
Регистрационен номер по 
REACH: 
01-2119457610-43-ХХХХ 
 

64-17-5/ 
200-578-6 

 

≤ 45  Flam. Liq. 2 Н225 
/Запалими течности, категория на 
опасност 2: H225/; 
Eye Irrit. 2 Н319 
/Сериозно увреждане на очите/дразнене 
на очите, категория на опасност 2: Н 319/. 
Danger! / Опасно! 
GHS 02 – пламък 
GHS 07 – внимание 

Пълният текст на предупрежденията за опасност можете да намерите в Раздел 16. 
Вещества, съдържащи се в сместа, които не представляват опасност за здравето или околната среда, по 
смисъла на Регламент (ЕО) № 1272/2008: Вода (CAS № 7732-18-5 / EC № 231-791-2): До 100 m/m %. 
б) вещества, за които са определени норми за експозиция в работна среда на равнището на Съюза – Вижте 
точка 8.1.  
в) вещества в концентрация ≥ 0,1 %, ако отговарят на един от следните критерии:  

 Вещества, отговарящи на критериите за устойчивост, биоакумулиране и токсичност в 
съответствие с Регламент 253/2011 за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и 
на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), по-
специално на приложение XIII - Не се съдържат (вижте раздел 12, точка 5);  

 Вещества, включени в списъка, съставен в съответствие с член 59, параграф 1, по причини, 
различни от опасностите, посочени в буква а), като например поради свойствата да нарушават функциите на 
ендокринната система - Не се съдържат;  

 Вещества, идентифицирани като имащи свойствата да нарушават функциите на 
ендокринната система в съответствие с критериите, установени в Делегиран регламент (ЕС) 2017/2100 или в 
съответствие с Регламент (ЕС) 2018/605 - Не се съдържат. 
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3.2.2. За смес, която не отговаря на критериите за класифициране в съответствие с Регламент (ЕО) № 
1272/2008, се посочват вещества, които са налице в индивидуална концентрация, равна или по-голяма от 1 
тегловен % за негазообразни смеси и 0,2 обемни % за газообразни смеси: Неприложимо. 
 

РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ 

4.1. Описание на мерките за първа помощ 
При вдишване: Изведете пострадалия на свеж въздух. Ако не се възстанови бързо го транспортирайте до най-
близкото медицинско заведение за допълнително лечение! 
При контакт с кожата: Незабавно отстранете замърсеното облекло и засегнатото място да се измие обилно с 
вода! Потърсете лекарска помощ ако дразненето продължава! 
При контакт с очите: Изплакнете обилно с много вода, също и под клепачите. Ако очното раздразнение 
продължава консултирайте се със специалист. При възможност премахнете контактните лещи, ако се носят 
такива! 
При поглъщане: При поглъщане да не се предизвиква повръщане: транспортирайте пострадалия до най-
близкото медицинско заведение за допълнително лечение! 
4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти 
Може да причини дразнене на очите. 
4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение 
При вдишване: Не се налагат медицински грижи. 
При поглъщане: При поглъщане на големи количества се препоръчва квалифицирана медицинска помощ - да 
се дренира обилната саливация и стабилизира хемодинамиката.   
При контакт с кожата: Не се налагат медицински грижи. 
При контакт с очите: Да се потърси медицинска помощ. Препоръчва се преглед с офталмоскоп. 
Симптоматично лечение. 
Специални средства за оказване на първа помощ на работното място. 
Няма специфичен антидот. Лечението е симптоматично. 
Не се очакват вредни ефекти при спазване на инструкциите за употреба на продукта. 
 

РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 

5.1. Пожарогасителни средства 
Подходящи пожарогасителни средства: 
Продуктът не е възпламеним при нормални условия на съхранение, приложение и употреба. В случай на 
възпламеняване при неправилно приложение и/или съхранение прилагайте обилно пръскане с въглероден 
докисид (CO2), сухи химикали или воден спрей в съответствие с Правилата за пожарна безопасност. Да се 
вземат в предвид и материалите, разположени в близост до пожара. Застрашените съдове да се охлаждат с 
диспергирана водна струя. 
Неподходящи пожарогасителни средства: Не са известни 
5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 
При пожар могат да се отделят следните газове: Въглероден оксид (СО); Въглероден диоксид (СО2). 
5.3. Съвети за пожарникарите 
Специални предпазни средства: Носете автономен дихателен апарат 
Допълнителна информация 
Съберете замърсената вода, използвана при гасенето, отделно. Не изхвърляйте в градската канализационна 
система. Изхвърлете остатъците след пожара и замърсената вода, използвана при гасенето, в съответствие с 
предписанията на компетентните ведомства. 
 

РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ 

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи 
6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи 
Ответни мерки при малък разлив: Да се носят ЛПС за защита на кожата и очите. Оставете разлятото количество 
да се изпари, ако е безопасно или абсорбирайте с пръст, пясък или друг инертен материал, след това 
прехвърлете в подходящи контейнери за оползотворяване или обезвреждане. Замърсеният участък да се 
проветри добре. Използвайте искронеобразуващи инструменти. Не използвайте електрическо оборудване, 
освен ако не е искрообезопасено. 
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Ответни мерки при голям разлив: Да се носи пълен комплект ЛПС, съгласно Раздел 8. Да се ограничи 
разпространението на разлива чрез изграждане на дига с помощта на абсорбиращи материали, които след 
това да се предадат за обезвреждане. Да се информират лицата, отговорни за спешни случаи и съответните 
оторизирани органи.  
6.1.2.   За лицата, отговорни за спешни случаи: Да се осигури използването на пълния комплект ЛПС. Да се 
спре изтичането, ако това може да бъде постигнато без риск. Да се отстранят всички източници на запалване. 
Да се носи подходящо защитно облекло. Лицата, неотговорни за спешните случаи да се държат далеч, да се 
изолира опасната зона и забрани достъпа. Да се избягват ниските участъци, където парите могат да се 
натрупват и да се запалят. При необходимост да се организира евакуацията на работещите. Да се пазят онези, 
които нямат предпазни средства. Да се информират регионалната пречиствателна станция и РИОСВ. 
За допълнителни защитни мерки вижте РАЗДЕЛ 7 и 8. 

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда:  
Не допускайте попадане на продукта в източници на вода. 
Съберете замърсената вода, използвана при гасенето, отделно. Не изхвърляйте в градската канализационна 
система.  

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване 
Ограничете разлива като използвате подходящ абсорбиращ материал (пясък, диатомит, кисели свързващи 
вещества, универсални сорбенти). 
Уверете се, че отпадъците са събрани в подходящи съдове за рециклиране или обезвреждане. Проветрете 
замърсеното помещение. 

6.4. Позоваване на други раздели 
Вижте РАЗДЕЛ 8 за информация за контрол на експозицията и лични предпазни средства 
Вижте РАЗДЕЛ 13 за информация за обезвреждане на отпадъците 
 

РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ 

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа 
Действайте в съответствие със законодателството по отношение превенцията на производствени рискове. 
Дръжте опаковките затворени. Унищожете разливите и остатъците по безопасни начини (РАЗДЕЛ 6). 
Избягвайте течове от опаковките.  
Продуктът не е възпламеним при нормални условия на съхранение, приложение и употреба. 
Не яжте и не пийте по време на работа. Измийте ръцете преди почивка и след работа. Да се избягва контакт с 
кожата и очите. Да не се използват повторно празни опаковки преди да бъдат почистени. Вижте РАЗДЕЛ 8 за 
предпазни средства. 
7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости 
Съхранение: 
Сместа и опакованият продукт да се съхраняват на сухо, добре проветриво място в плътно затворени 
оригинални опаковки. Да не се оставят до запалими източници. Опакованият продукт да се държи далече от 
храни и напитки и от деца. Осигурете достатъчна вентилация. За повече информация, вижте Раздел 10 на ИЛБ.  
Изисквания за помещенията за съхранение или съдовете:  
Неподходящ материал за опаковки: няма информация 
Информация за съхранение в общо складово помещение:  
Да се съхранява далеч от хранителни вещества и фуражи 
Допълнителна информация за условията на съхранение:  
Съхранявайте опаковките плътно затворени. 
Препоръчителна температура на съхранение: 5 - 25 ° C. 
7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и): Нанася се директно върху повърхностите, без необходимост от 
изплакване. РАЗДЕЛ 8:  Контрол на експозицията/лични предпазни средства  
Допълнителни указания за изграждане на технически съоръжения: Няма друга информация. Вижте РАЗДЕЛ 
7. 
 

РАЗДЕЛ 8:  КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 

8.1. Параметри на контрол  



 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Изготвен в съответствие с Регламент (EО) № 1907/2006 и Регламент (ЕС) 2020/878 от 18 юни 2020 г. 

Дезинфектант за малки повърхности „Essentica Pure” 
Дата на издаване: 14.02.2021                                           Версия: 2.0                                                             Стр. 5 от 11  

 

 

 Национални гранични стойности на професионална експозиция, които съответстват на 
граничните стойности на професионална експозиция в Съюза съгласно Директива 98/24/ЕО, включително 
всякакви допълнителни записи съгласно член 2, параграф 3 от Решение 2014/113/ЕС на Комисията.  
Вещества, чиято концентрация във въздуха на работната среда следва да се мониторира съгласно изискванията 

на Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на 
химични агенти при работа (изм. и доп. ДВ. бр. 73 от 4 Септември 2018 г.): Гранични стойности на химичните 
агенти във въздуха на работната среда: 

№ 
по 
ред 

Химичен агент  CAS №  Гранични стойности Забележка  

8 часа 15 min 

mg/m3 бр.вл/ cm3 ppm  mg/m3  ppm  

1.  Етилов алкохол  64-17-5 1000      

Допълнителна информация: Предоставените данни са на основа на информацията, валидна към момента на 
издаване на документа. 

 Специфична информация /DNEL: изчислено ниво без ефект, недействаща доза и PNEC: 
предполагаема недействаща концентрация за съответните пътища на експозиция 
(краткосрочна/дългосрочна експозиция)/, предоставена за съставките на сместа:  

Данните се отнасят за Етилов алкохол /Ethanol/: 
DNEL стойности - Работници 

Начин на абсорбиране  Продължителност на 
експозиция 

Действие  Стойност 

Дермален  Продължително (хронично)  Системен ефект 343 mg/kg тегло/ден 

Инхалационен  Продължително (хронично)  Системен ефект 950 mg/m³ 

Инхалационен  Кратковременно (акутно)  Локален ефект 1900 mg/m3 (1000 ppm) 

DNEL стойности – Крайни потребители 

Начин на абсорбиране  Продължителност на 
експозиция 

Действие  Стойност 

Дермален  Продължително (хронично)  Системен ефект 206 mg/kg тегло/ден 

Инхалационен  Кратковременно (акутно)  Локален ефект 950 mg/m³  

Инхалационен  Продължително (хронично)  Системен ефект 114 mg/m³ 

Орален Продължително (хронично)  Системен ефект 87 mg/kg тегло/ден 

 
PNEC стойности 

 PNEC аква (сладководна вода): 0.96 mg / L;  

 PNEC аква (морска вода): 0.79 mg / L (етанол); 

 PNEC аква (с прекъсвания освобождаване): 2.75 mg / L;  

 PNEC STP (Пречиствателна станция): 580 mg / L; 

 PNEC утайка (сладководна вода): 3.6 mg/kg dw;  

 PNEC утайка (морска вода): 2.9 mg/kg dw;  

 PNEC почва: 0,63 mg / kg сухо тегло;  

 PNEC орална: 0.72 g/kg храна. 
 

8.2. Контрол на експозицията: 
8.2.1. Подходящ инженерен контрол – няма предвидени специфични мерки. 
8.2.2. Индивидуални мерки за защита: 
Общи предпазни и хигиенни мерки:  
Спазвайте обичайните предпазни мерки при работа с химични вещества. 
Лични предпазни средства: 
Работниците трябва да бъдат напълно оборудвани с лични предпазни средства. Видът и материалът, от който 
е направена защитната екипировка, трябва да спазват националните / европейските правни норми, които са в 
сила по отношение на здравето и безопасните условия на труд. Препоръчително е да се използват основни 
лични предпазни средства, означени с маркировка "CE", в съответствие с Директива 89/686/EО.  
Защита на дихателните пътища:  



 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Изготвен в съответствие с Регламент (EО) № 1907/2006 и Регламент (ЕС) 2020/878 от 18 юни 2020 г. 

Дезинфектант за малки повърхности „Essentica Pure” 
Дата на издаване: 14.02.2021                                           Версия: 2.0                                                             Стр. 6 от 11  

 

 

Не е задължителна, ако работното помещение е добре вентилирано. Защита на дихателните пътища се 
изисква, когато се повиши концентрацията на етиловия алкохол над граничните стойности, посочени в точка 
8.1 и при образуване на пари / аерозоли. 
Защита на ръцете: 
При продължителен контакт: Защитни ръкавици срещу незначителни рискове. 
Материалът, от който са произведени ръкавиците, трябва да бъде непропусклив и устойчив на 
веществото/препарата.  
При избора на материал за ръкавици да се вземе предвид времето на проникване, степента на проникване и 
степента на разлагане на материала за ръкавици от веществото. 
След употреба на ръкавици, измивайте ръцете с почистващи препарати и използвайте козметични средства за 
предпазване на кожата. 
Материал за ръкавиците: 
Изборът на подходящи ръкавици не зависи само от материала, от който са произведени, а и от други 
качествени характеристики на продукта, и е различен при отделните производители. 
Обичайно или минимално време на износване на материала на ръкавиците: 
Точното време на проникване на веществото през материала на ръкавиците трябва да бъде посочено от 
производителя на защитни ръкавици и трябва да се спазва. Сменете ръкавиците при признаци на нарушаване 
на повърхността им. За дълги периоди на излагане на въздействието на продукта при професионална / 
промишлена употреба е препоръчително да се използват ръкавици CE III, съгласно EN 420 и EN 374. 
Защита на очите: Защитни очила срещу разпръскване на течности. 
Защита на тялото: Защитно работно облекло. 
8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда - няма предвидени специфични мерки. 
 

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства 
Външен вид:      течност  
Цвят      безцветен 
Мирис:       етанолов  
Граница на мириса:    не е определена  
рН:      3.9 - 6.5 
Точка на топене/точка на замръзване:  не е приложимо 
Точка на кипене и интервал на кипене:  не е определена 
Точка на възпламеняване:    ≤ 21°С 
Скорост на изпаряване:    не е определена 
Горна/долна граница на запалимост или експлозия: не е определена 
Налягане на парите:    не е определена 
Плътност на парите:    не е определена 
Относителна плътност:    0.93-0.95 
Разтворимост във вода:    разтворим 
Вискозитет:     не е определен 
Експлозивни свойства: не са определени 
Оксидиращи свойства:  не са определени 
9.2. Друга информация:  
9.2.1. Информация във връзка с класовете на физична опасност – сместа е класифицирана като запалима 
течност, Кат. 2, H225. За повече информация вижте РАЗДЕЛ 2. 
 

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ 

10.1. Реакционна способност: Не се очакват опасни реакции, ако се следват техническите указания за 
съхранение на химически продукти. Вижте РАЗДЕЛ 7. 
10.2. Химична стабилност 
Химически стабилен при условията на съхранение, работа и използване, посочени в техническата 
спецификация (защитен от слънчева светлина, на хладно място, отделно от несъвместимите вещества).  
10.3. Възможност за опасни реакции: Не са известни опасни реакции 
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10.4. Условия, които трябва да се избягват: Да се избягват много ниски температури както и загряване на 
затворени опаковки (температури над 40оС, открит огън, топлина, пряка слънчева светлина), удар по 
опаковката, контакт със запалими вещества, контакт с алкални, с оксидиращи и редуциращи агенти.  
10.5. Несъвместими материали: Да се избягват оксидиращи вещества. 
10.6. Опасни продукти на разпадане: Вижте РАЗДЕЛ 5 за опасни продукти на горене. 
 

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008: 
Не е налична експериментална информация във връзка с токсикологичните свойства на сместа. Основната 
токсикологична информация се основава на токсикологичните данни за съставките на продукта: 
Остра токсичност: Оценката за остра токсичност (ATE) се изчислява на база на най-ниските налични стойности 
за леталните дози на всички съставки от значение за класификацията: LD50 (орални и/или дермални) и/ или за 
LC50 (инхалационни) според формула на адитивност. 

◄ Данни за остра токсичност за Етанол, денатуриран 
LD50 oрално, плъх: > 2000 mg/kg; Метод: OECD 401 
LD50 дермално, заек: > 2000 mg/kg; OECD 402 
LС50 инхалаторна, мишка: > 20 mg/l; 4 часа 
Съгласно данните за остра токсичност на компонентите на продукта, сместа не отговаря на критериите за 
класифициране в клас на опасност “Остра токсичност“. 

Корозивност/дразнене на кожата: Наличните данни показват, че не са изпълнени критериите за 
класифициране. 

Сериозно увреждане/дразнене на очите: Изследвания, съгласно Указание за тестване на OECD, показват че 
като цяло етанол причинява умерено дразнене на очите. Всички ефекти изчезват в рамките на 8-14 дни. Нивото 
на конюнктивалния отговор е достатъчно за класификация на веществото като дразнещо очите, категория 2 
съгласно Регламент 1272/2008. Сместа се класифицира в клас на опасност Сериозно увреждане/дразнене на 

очите, категория 2 (Eye Irrit. 2, Н319). 

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата: не са изпълнени критериите за класифициране. 

Канцерогенност, мутагенност и репродуктивна токсичност: 
Мутагенност на зародишните клетки: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за 
класификация. 
Канцерогенност: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класификация. 
Репродуктивна токсичност: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класификация. 

СТОО – еднократна експозиция: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класификация 
на сместа. 
СТОО – повтаряща се експозиция: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за 
класификация на сместа. 

Опасност при вдишване: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класификация на 
сместа. 
11.2. Информация за други опасности  
Сместа не съдържа вещества, определени като притежаващи свойства, нарушаващи функциите на 
ендокринната система. /Вижте подраздел 2.3./. 
 

РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

12.1. Токсичност 
Експериментална информация, отнасяща се до екотоксикологичните свойства на сместа, не е налична. В този 
раздел е представена информация относно потенциала за Остра и Хронична токсичност на веществата, 
изброени в Раздел 3.2.1. върху трите трофични нива водни организми – риби, безгръбначни и водорасли. 

Етанол 
Токсичност за риби:  
LC50: > 100 mg/l; 48h; Биологичен вид: Leuciscus idus (мъздруга) статичен тест; Метод: OECD 203; 
Токсичност за дафния и други водни безгръбначни:  
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LC50: > 100 mg/l; 24 h; Биологичен вид: Daphnia magna статичен тест, Метод: OECD 202; 
Токсичност за водорасли:  
EC50: > 100 mg/l; Биологичен вид: Chlorella pyrenoidosa (зелени водорасли) статичен тест. 

От представените данни се вижда, че сместа не отговаря на критериите за класифициране в Клас: Остра 
опасност за водна среда, категория 1 и клас Хронична опасност за водна среда. Според изчислителния метод 
продуктът не е опасен за околната среда. 

 
12.2. Устойчивост и разградимост:  

Етанол, денатуриран 
Способност за биоразградимост.  
> 70%; Тестов период: 5 Дни; Метод: OECD 301D Лесно биологически разградимо. 

12.3. Биоакумулираща способност: Няма налична информация за сместа. Данни за Етанол: Оценка на 
биоакумулирането: Веществото има нисък потенциал за биоакумулиране: LogKow - 3,2. Въз основа на тази 
стойност на коефициента на разпределение n октанол/вода, може да се направи заключението че продуктът 
има нисък потенциал на биоакумулиране. 

12.4. Подвижност в почвата: Няма налична информация 

12.5. Резултати от оценката на РВТ и vPvB: 

Сместа не съдържа вещество/а, което да отговаря на критериите PBT (устойчив/биоакумулативен/токсичен) 
или на критериите vPvB (много устойчив/силно биоакумулативен) съгласно Регламент (EC) № 253/2011 за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, 
оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), по-специално на приложение XIII.  

12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система 

Не са известни неблагоприятни последици за околната среда, причинени от вещества, притежаващи свойства, 
нарушаващи функциите на ендокринната система. 

12.7. Други неблагоприятни ефекти  

Няма налични други важни сведения. 

Във връзка със затрудненията за използване на екотоксикологични методи за предсказване на очаквани 
неблагоприятни последствия върху чувствителни части от екосистеми, продуктът трябва да се прилага в 
производството така, че да не попада в канализацията и почвата и да не замърсява водоемите. 
 

РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

13.1. Методи за третиране на отпадъците 
Препоръки: 
Отпадъците трябва да бъдат класифицирани в съответствие с Европейския Каталог за отпадъците, който се 
основава на определяне на източника на генериране на отпадъци. 
а) Оползотворяване на отпадъците: с цел възможно оползотворяване на отпадъка от опаковките чрез 
рециклиране се препоръчва неговото разделно събиране от отпадъка на сместа и от общия поток отпадъци. 
Не допускайте освобождаване на отпадъка от продукта, генериран при аварии чрез изхвърляне в 
канализационната система или околната среда.  
б) Обезвреждане на отпадъците: Обезвредете в съответствие с предписанията на компетентните ведомства. 
Продукт: Да се използва цялото количество от отворената оригинална опаковка. Да не се изхвърля в 
канализацията. Препоръчва се отпадъчните продукти да се разреждат с вода. Отпадъците следва да се 
изхвърлят в съответствие с действащите местни разпоредби. 
Опаковка: Опаковките, които не могат да осигурят качествената и количествената цялост на продукта, се 
унищожават чрез специфични мерки в съответствие с действащите местни разпоредби. Препоръката е да се 
използват специални контейнери.  
Замърсените отпадъци от опаковки да не се използват за съхраняване на други продукти. 
При необходимост от унищожаване да се спазват изискванията и предписанията на компетентните ведомства. 

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО 
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Продуктът се транспортира във всякакъв вид закрити транспортни средства, осигуряващи условията на 
съхранение. Класифицира се като опасен по отношение на правилата за транспорт по шосе, море, въздух и жп 
транспорт, заради съдържанието на етилов алкохол. 
ADR / RID / IMDG / IATA 
14.1. Номер по списъка на ООН      UN1993 
14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН   FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Ethanol) 
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране    3 
14.4. Опаковъчна група       III 
14.5. Опасности за околната среда     Не 
14.6. Специални предпазни мерки за потребителите   Не 
14.7. Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC Не е приложимо. 
 

РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА 

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, 
здравето и околната среда:  
Европейско законодателство: 
Вещества, включени в кандидат-списък за разрешение по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH): не съдържа 
Вещества, включени в приложение XIV на REACH (списък на разрешение): не съдържа; 
Регламент (ЕО) № 1005/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно вещества, които нарушават 
озоновия слой: не съдържа; 
Директива Севезо III: Директива 2012/18/EС относно контрола на опасностите от големи аварии, които 
включват опасни вещества (Seveso III Directive (Directive 2012/18/EU repealing Directive 96/82/EC (Seveso II) from 
1 June 2015)- Ethanol: P5c: Прагове за минимални количества (в тонове) за прилагането на: Изисквания при 
нисък рисков потенциал 5.000 t. Прагове за минимални количества (в тонове) за прилагането на: Изисквания 
при висок рисков потенциал 50.000 t. 
Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията от 4. IX. 2017 г. за установяване на научни критерии за 
определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система, съгласно Регламент (ЕС) 
№ 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета: не съдържа; 
Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията от 19 април 2018 година за изменение на приложение II към Регламент 
(ЕО) № 1107/2009 чрез установяване на научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи 
функциите на ендокринната система: не съдържа; 
Регламент (ЕО) No 648/2004 относно детергентите: Веществата, съдържащи се в тази смес, отговарят на 
критериите за биоразградимост, както е предвидено в Регламент (ЕО) No 648/2004 относно детергентите. 
Данните, които са в основата на това твърдение, са на разположение на компетентните органи на държавите-
членки и ще бъдат показани при пряко искане или по искане. 
Регламент (ЕС) 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на 
пазара и употребата на биоцидни продукти (ВРR): отговаря. 
 
Етикетиране за съдържанието: 
Етанол 
Ограниченията на пазара и употребата на някои опасни вещества и смеси (Приложение XVII на REACH, etc...): 
няма 

Национално законодателство: 
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси - изм., бр. 61 от 25.07.2014 г., в сила 
от 25.07.2014 г.  
Закон за опазване на околната среда - изм. и доп., бр. 62 от 14.08.2015 г., в сила от 14.08.2015 г. 
Закон за здравословни и безопасни условия на труд -  изм. и доп. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г. 
Закон за управление на отпадъците–изм. с Решение № 11 от 10.07.2014 г. на КС на РБ, бр. 61 от 25.07.2014 г. 
Наредба за предотвратяване на големи аварии  с опасни вещества и за ограничаване на последиците от тях – 
Обн. ДВ. бр.76 от 5 Октомври 2012 г. 
Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси – ДВ бр. 
68 от 10 август 2010 г. 
Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците - Издадена от министъра на околната среда и 
водите и министъра на здравеопазването - обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=celex:32012L0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=celex:32012L0018
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Наредба № РД-07-4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на 
работнички родилки или кърмачки- Обн. ДВ. бр.46 от 23 Юни 2015 г.  
Наредба № 46 от 30 ноември 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари - изм. и доп., бр. 24 от 31.03.2015 
г. 
Наредба № 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари 
- изм. и доп., бр. 87 от 4.10.2013 г., в сила от 4.10.2013 г. 
Наредба № 18 от 04.03.1999 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха. обн., ДВ, бр. 25 от 19.03.1999 
г.;  
Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси- ДВ. бр.43 от 7 юли 2011 г. 
Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични 
агенти при работа -  изм. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006г. 
 
15.2. Оценка на безопасност на химичното вещество или смес: За сместа не е изготвена оценка за 
безопастност. 
 

РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

Съкращения и акроними: 
GHS: Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали) 
CLP: Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси  
EINECS: Eвропейски инвентаризационен списък на съществуващите търговски химични вещества 
CAS: Химическата реферативна служба (Chemical Abstracts Service), подразделение на Американското 
химическо общество (American Chemical Society). 
CMR: Канцерогенно, мутагенно и токсично за репродукцията (вещество) 
LC50: Средно летална концентрация за 50% от членовете за тестова популация 
LD50: Средно летална доза за 50% от членовете за тестова популация  
PBT: Устойчиво, биоакумулиращо и токсично вещество 
vPvB: Много устойчиво и много биоакумулиращо вещество  
DNEL: Получена недействаща доза/концентрация 
DMEL: Получена минимална действаща концентрация 
PNEC: Предполагаема недействаща концентрация 
SVHC: Вещество, пораждащо сериозно безпокойство 
TWA: Претеглена във времето средна стойност (TWA) за референтен период от осем часа. 

Списък на предупрежденията за опасност (код и пълен текст както са посочени в Раздел 2 и 3)  
Flam.Liq. 2 Запалими течности, категория на опасност 2, Н225 Силно запалими течност и пари. 
Eye Irrit. 2 Серизоно увреждане/дразнене на очите 2, H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. 

Основни позовавания и източници на данни в литературата:  
Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH).  
Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP, ЕС GHS). 
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА от 18 юни 2020 година за изменение на приложение II към Регламент 
(ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали (REACH). 

Oсновни библиографски източници: 
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European 
Communities. 
http://esis.jrc.ec.europa.eu  
http://echa.europa.eu  
http://eur-lex.europa.eu   

Съвети свързани с обучението: 
Препоръчва се минимално обучение на персонала, който ще работи с този продукт, с цел да се улесни 
разбирането и тълкуването на този информационен лист за безопасност и на етикетирането на продукта. 

Класификацията на Дезинфектант за малки повърхности „Essentica Pure"е извършена като са приложени 
критериите за класифициране за всеки клас на опасност или негово подразделение в части 2—5 от 
ПРИЛОЖЕНИЕ I ИЗИСКВАНИЯ ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ И ЕТИКЕТИРАНЕ НА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ на 

https://en.wikipedia.org/wiki/American_Chemical_Society
http://esis.jrc.ec.europa.eu/
http://echa.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
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Регламент CLP, за да установят опасностите, свързани със сместа. Използвани са данните и материалите на 
производителя и оригиналните Листове за безопасност на влаганите суровини, валидното законодателство, 
директивите и регламентите на ЕС. Информацията, посочена в този Лист за безопасност отговаря на нашите 
най-добри познания в момента на публикацията. Тази информация служи само за по-правилна и по-безопасна 
манипулация, складиране, транспорт и обезвреждане на отпадъците от продукта. Не трябва да се гледа на 
Листа като на гаранция или изясняване на качеството на продукта. Тази информация се отнася само до изрично 
посочения продукт и не важи, ако той е използван в комбинация с други материали или с други, изрично 
непосочени в текста на Листа за безопасност процеси. 
Информационният лист за безопасност се издава за втори път. 


