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                 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

В съответствие с Регламент 1907/2006 г,  453/2010г. 

 

Версия : 27.09.2011. 

Ревизия : 27.09.2011. 

 

Наименование на препарата:  

DECONEX LUBE SPRAY 

 

Производител:  

BORER CHEMIE AG 

Gewerbstrasse 13 

4528 Zuchwil/Schweiz 

 

 
1. Наименование на препарата и фирмата: 

1.1. Наименование на препарата:  

DECONEX LUBE SPRAY 

 

 

1.2. Употреба на препарата: . 

Медицинско изделие – лубрикант за хирургични инструменти. 

 

1.3. Наименование на лицето, което пуска на пазара: :  

Медицинска Техника Инженеринг ООД 

Младост 1, ул. Димитър Моллов, бл.28Б  

София 1750 

Тел.02 971 20 61 
 

1.4. Телефон за връзка в случай на спешност:  

 На лицето, което пуска на пазара : 359 2 981 78 23, 0888 510 345( 9.00 – 18.00  h). 

 “Пирогов“ – Клинична токсикология “: 915-44 112.  

 
2. Описание на опасностите: 

Класифициране на сместта по конвенционалния метод:  

 

Препаратът е класифициран съгласно изискванията на директиви 67/548/ЕЕС,  

1999/45/ЕС и допълнениета им. 

 F+,  R 12 

 

Елементи на етикета 

Етикетиране в съответствие с Директива 1999/45 (DPD) 

 

Символи и знаци за опасност:  
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F+ 

 
Изключително запалим 

 

R-фрази 

R12    Изключително запалим. 

 

Съвети за безопасност(S – фрази): 

S2           Да се пази далече от достъп на деца. 

S16          Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши. 

S23          Да не се вдишват парите. 

S35          Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен 

S46           При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже 

опаковката или етикетът.  

S51          Да се използва само на проветриви места. 

 

Съдържа :,  EC No200-827-9, 203-448-7= 

 

 

 
3. Състав на препарата  

 

3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание:  

многокомпонентна смес. 

 

3.2. Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата - за 

препарати, класифицирани като опасни : 

 

    Наименование на 

съставката 

Концентра

ция 

(%) 

 CAS№/ 

ЕС №/ 

Индекс № 

Класифици 

ране по 

Директива 

67/ 

548/ЕС 

 

Класифициране 

по Регламент  

(ЕО) 1272/2008 

 

Пропан 10-25 74-98-6/ 

200-827-9 

F+, R 12 Flam. Gas 1 

Press. Gas 

H220 

Бутан 50-100 106-97-8/ 

203-448-7 

 

F+, R 12 Flam. Gas 1 

Press. Gas 

H220 

 

 

Текстът на R- ,  H - фразите  и на предупреждения за опасност са посочени в раздел 16. 

Гранични стойности за въздуха на работната среда за някои съставки : точ.8.1. 
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4. Мерки за оказване на първа помощ. 

Лечението е симптоматично. 

Обща информация : Замърсеното облекло да се свали незабавно. 

 

4.1. При вдишване: Извеждане на пострадалия от замърсената  зона  и осигуряване  

достъп на чист въздух. Да се потърси медицинска помощ. 

4.2. При контакт с кожата:  Незабавно да се свали замърсеното работно облекло и да 

не изплозва преди деконтамириането му. Замърсеният кожен участък да се измие 

незабавно с вода. В случай на кожно дразнене, да се потърси медицинска помощ. Да се 

покаже опаковката или етикета. 

4.3. При досег с очите:  Да се направи опит за отстраняване на контактните лещи. 

Веднага да се изплакнат с течаща вода в продължение на 10-15 минути при широко 

отворени клепачи с и то така, че водата да попада и под клепачите. Да се вземат мерки, 

промивните води да се попадат в незамърсеното око.  Да се потърси специализирана 

медицинска помощ. 

4.4. При поглъщане: Устата да се изплакне с вода , без да се  поглъща. Да  се поеме 

голямо количество вода.. При наличие на дискомфорт да се потърси медицинска 

помощ. 

4.5. Необходимост от квалифицирана лекарска помощ (задължителна или 

препоръчителна): задължителна медицинска помощ при  контакт с очите.  При 

контакт с кожата  и вдишване ,ако дразненето продължава или наличие на оплаквания , 

да се потърси медицинска помощ. 

4.6. Специални средства за оказване на първа помощ на работното място: баня за 

очите. 

 
5. Мерки при гасене на пожар. 

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар: алкохол-резистентна пяна, сухи 

химикал, СО2, , водена мъгла. 

5.2. Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност: Нява 

данни. 

5.3. Специфични опасности, свързани с експозицията на препарата и 

произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газве : Няма данни. 

 

5.4. Специални предпазни средства за пожарникарите: пълно защитно облекло, 

защита на дихателните пътища и лицето. 

 
6. Мерки при аварийно изпускане. 

В раздели 13 и 8 са дадени личните предпазни средства. 

 6.1. Лични предпазни мерки:  

При случайно разсипване  Да се носят подходящи лични предпазни средства- 

защитни  ръкавици, ботуши и гащеризон. Да се изнесат всички източници на топлина. 

Да се осигури адекватна вентилация. Да се вземат предпазни мерки при работа с 

химикали. 

6.2. Мерки за опазване на околната среда: 

Препаратът да се използва по предназначение. 

В случай на инцидент и/или разливане  на препарата да се предприемани мерки за 

неговото локализиране и ограничаване, а събраното количество от препарата да се 

съхранява временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което 

да се предава на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 37 от Закона за 

управление на отпадъците ( ДВ, бр. 86/2003 г). Да се предприемат мерки за 
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недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата, както и 

изпускане в канализацията. 

 

6.3. Средства за почистване: при събиране на  разлятото да се ползват лични предпазни 

средства. За събиране на лазливите се използват абсорбиращи материали: пясък, почва 

и др). Да не се използват запалими материали като дървесни стърготини.    

Събраните отпадъци да се съхраняват в специални  плътно затварящи се съдове и да се 

обезвредят съгласно изискванията на местното законодателство.   

При големи разливи да се ограничи замърсената зона  и незабавно да се уведомят 

оторизираните органи. Да се предпазят от замърсяване канализацията и водните 

системи. 

 
7. Работа с препарата и съхранение. 

7.1. Работа с препарата:  

 

Да се избягва контакта с кожата и очите. 

Да не се вдишват парите и аерозола.  

Да се държи далече от източници на топлина. Да не се пуши. 

Да не се допуска замърсяване на околната среда. 

 

7.2. Съхранение: 

Да се съхранява само  в оригинални, плътно  затворени опаковки  в сухо, добре 

проветрявано помещение. Да се пази далече от достъпа на деца. Препоръчвани 

температури на съхранение – от  +5 оС - + 35оС.  

 

7.3. Специфична употреба: Няма данни. 

 
8. Контрол при експозиция и лични предпазни средства. 

8.1. Граници на експозиция: 

 

Гранични стойности за въздуха на работната среда :  

Съставки CAS №/ 

EINECS 

Гранични стойности за 

Въздуха на работното място 

Пропан 74-98-6 

 

1800.0  mg/m3 – 8 часа 

Наредба 13/ 2003 

Бутан 106-97-8 1900.0  mg/m3 – 8 часа 

Наредба 13/ 2003 

 

 

8.2. Контрол на експозиция 

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда : да се осигури общообменна 

вентилация.    

Да не се яде, пие и пуши по време на работа с препарата. 

Замърсеното облекло да се свали незабавно и да се изпере преди следващата употреба. 

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища: осигуряване на добро проветряване- 

общообменна или локална вентилация. В случай на превишаване на граничните 

стойности на алкохоли за въздуха на работната среда да се ползват дихателни апарати. 

8.2.1.2. Защита на ръцете:  защитни  ръкавици, препоръчват се бутилов каучук. 

 8.2.1.3. Защита на очите: не се изискват специални мерки. 

 8.2.1.4. Защита на кожата и на тялото: подходящо работно облекло.  
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8.2.2. Контрол на въздействието на препарата върху околната среда: Да не се 

допуска замърсяване на  канализацията и водните пътища, както и на почвата и 

въздуха.  

 
9. Физични и химични свойства. 

9.1. Обща информация 

- Външен вид – течност/ аерозол. 

-  Цвят –  безцветно 

- Мирис- специфичен. 

9.2. По-важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната 

среда 

 

pH ( 1 %-на воден разтвор )  7.00 

Пламна точка (в  закрит  тигел) Няма данни 

Температура на самовъзпламеняване  Няма данни 

Точка на кипене  Няма данни 

Окислителни свойства 

 

Не е окислител 

Налягане на парите Няма данни 

Специфично тегло , 20 оС 0.6 g/cm3, 20 оС 

Коефициент на пречупване , 20оС Няма данни 

Разтворимост във вода разтворим 

Разтворимост в органични разтворители  Няма данни 

Коефициент на разпределение n-октанол/вода Няма данни 

Вискозитет, кинематичен –   Няма данни 

Плътност на парите Няма  данни 

Скорост на изпарение Няма данни 

 

9.3. Друга информация – няма. 

 
10. Стабилност и реактивоспособност: 

10.1. Условия, които трябва да се избягват:  високи температури на налягане. 

Сместа е стабилна при нормални условия на съхраняване и употреба.   

10.2. Вещества, които трябва да се избягват : окислители. 

10.3. Опасни продукти при разпадане : СО, СО2, азотни оксиди. 

 
11. Токсикологична информация. 

Остри ефекти: 

LD50  орална, бели плъхове – над 5000 mg/kg. 

 

Дразнещи и корозивни ефекти: 

Кожа: При  продължителен и повтарящ се контакт може да причини дразнене и 

възпаление. 

 
12. Информация за околната среда. 

 

12.1. Екотоксичност –  По конвенционалния метод  не  се класифицира  в категориите 

на опасност и не изисква рискови фрази. 

12.2. Подвижност -  Няма данни. 

12.3. Устойчивост и разградимост – Няма данни. 
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12.4. Потенциал за биоакумулиране – Няма данни.  

 

12.5. Други нежелателни ефекти - Няма данни.  

 
13. Третиране на отпадъците. 

Класификация на отпадъците от биоцидния препарат и опаковките  в 

съответствие с Наредба за класификация на отпадъците (НКО), (обн., ДВ, бр.44 

от 25.05.2004г.):  

Отпадъци от биоцидния препарат, код и наименование: 

Подгрупа  16 05 04*  - Газове в съдове под налягане ( вкл. халони), съдържащи опасни 

вещества. 

 

Опаковка, код и наименование на отпадъка:  

Подгрупа 15.01.10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 

замърсени с опасни вещества. 

 

Отпадъците от биоцидния препарат като остатъчни количества и опаковки да се 

събират временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да 

се предава на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление 

на отпадъците /ДВ, бр. 86/2003 г/. 

 

 
14. Информация за транспортиране. 

Да се транспортира изолирано от храни и напитки, в затворени транспортни средства. Да се 

спазват изискванията на транспортните разпоредби при транспорти на товари. 

14.1   ООН № 1950 

14.2  Точно наименование на товара : аерозол. 

14.3  Транспорт, клас на опасност 

Земен транспорот ( ADR/RID): 

Клас : 2 

Класификация, код:  5F 

Идентифициране на опасността по Kemler 23 

Етикет : 2.1 

Морска транспорт (IMDG) 

Клас: 2.1 

Етикет, опасност: 2.1 

Въздушен транспорт(ICAO-TI/IATA-DGR) 

Клас: 2.1 

Етикет, опасност: 2.1. 

 
15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба.  

 

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство 

относно безопасността, здравето и околната среда 

 

Регламент ( ЕО) № 1907/2008 на Европейския парламент относно регистрацията, 

оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 

Регламент (ЕС) № 453/3010 за изменение на Регламент ( ЕО) № 1907/2008 на 

Европейския парламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и 

ограничаването на химикали (REACH)., приложение. 
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Регламент ( ЕО) № 1271/2008 на Европейския парламент относно класифицирането, 

етикетирането и опаковането на вещества и смеси. 

Регламент  ( ЕО) 648/2004/ относно детергентите. 

Директива 1999/45/ЕС на  Европейския парламент относно сближаване на законовите, 

подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно 

класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси. 

Европейска Директива 76/769/ЕИО относно ограниченията за пускане на пазара и 

употребата на някои опасни вещества и препарати. 

ЕСВ-ESIS-Европейски химични вещества- информационна система, IUCLD. 

Директива на Съвета 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на 

работниците и рисковете, свързани с химични агенти при работа. 

Директива 2000/39_ЕО на Комисията за установяване на първи списъци на 

индикативни гранични стойности на професионална експозиция за прилагане на 

Директива на Съвета 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на 

работниците от рискове, свързани с химични агенти при работа. 

Директива 89/656/ЕИО на Съвета относно минималните изисквания за здраве и 

безопасност на работниците при използването на лични предпазни средства на 

работното място. 

Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г 

относно отпадъците. 

Директива 2000/60/СЕ за установяване на рамката на действие на ОБщността в 

областта на водната политика. 

Европейска Директива 91/689/СЕЕ на опасни отпадъци. 

Европейска Директива 94/62/СЕ за опаковките и отпадъците. 

Европейска Директива 1999/31/СЕ относно депонирането на отпадъци. 

 

 
16. Друга информация 

 

Данните  в Информационния лист за безопасност съответствуват на нивото на 

съвременните познания към дата на изготвяне. Тъй като използването на информацията 

и условията на употреба са извън контрола на фирмата, потребителят на търговския 

продукт носи отговорност за условията на безопасното му приложение. 

 

 

Значение на R- и Н-фразите и предупрежденията за опасност  от точ.3: 

R12   Изключително запалим. 

 

H220 Изключително запалим газ. 
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