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РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/ предприятието  
   
1.1  Идентификатор на продукта  
     decosept   
1.2  Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и 

употреби, които не се препоръчват  
   Важни идентифицирани приложения  
   Дезинфекционно средство  
1.3  Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност  
   Medical Technics Eng. Ltd.  
   Улица :   Mladost 1, bl. 28 B,  
   Пощенски код/населено място :   1750   Sofia  
   Страна :   Bulgaria  
   Телефон :   +359 2 971 2845  
   Telefax :   +359 2 971 1214  
   Лице за контакти за информация :   product.safety@borer.ch  

   Производител  
  Borer Chemie AG   

   Улица :   Gewerbestrasse 13  
   Пощенски код/населено място :   4528   Zuchwil  
   Страна :   Schweiz  
   Телефон :   +41 32 686 56 00  
   Telefax :   +41 32 686 56 90  
   Лице за контакти за информация :   product.safety@borer.ch  
1.4  Телефонен номер при спешни случаи  
     Център по клинична токсикология, Emergency number/ fax: +359 2 9154 411   
   
РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите  
   
2.1  Класифициране на веществото или сместа  
   Класификация съгл. Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]  
   Eye Dam. 1 ; H318 - Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите : Категория 1 ; Предизвиква сериозно 

увреждане на очите.  
   Flam. Liq. 2 ; H225 - Запалими течности : Категория 2 ; Силно запалими течност и пари.  
   STOT SE 3 ; H336 - СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция : Категория 

3 ; Може да предизвика сънливост или световъртеж.  
2.2  Елементи на етикета  
   Обозначаване съгл. Директива (ЕС) № 1272/2008 [CLP]  
   Пиктограми за опасности  

   

           
   Пламък (GHS02) · Корозия (GHS05) · Удивителен знак (GHS07)  
   Сигнална дума  
   Опасно  
   Опасна съставка(-и) за отбелязване върху етикета  
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   2-ПРОПАНОЛ ; CAS N : 67-63-0  
   1-ПРОПАНОЛ ; CAS N : 71-23-8  
   Предупрежденията за опасност  
   H225  Силно запалими течност и пари.  
   H318  Предизвиква сериозно увреждане на очите.  
   H336  Може да предизвика сънливост или световъртеж.  
   Препоръки за безопасност  
   P210  Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други 

източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.  
   P233  Съдът да се съхранява плътно затворен.  
   P310  Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.  

   
P305+P351+P338  ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко 

минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. 
Продължавайте да промивате.  

   P403+P235  Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.  
   P405  Да се съхранява под ключ.  
2.3  Други опасности  
   Никоя  
   
РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките  
   
3.2  Смеси  
   Опасни съставки  

   
  2-ПРОПАНОЛ ; REACH-регистрационен номер : 01-2119457558-25-XXXX ; ЕО-N : 200-661-7; CAS N : 67-63-0  
  

  Тегловна част :  ≥ 30 - < 100 %  
  Класификация 1272/2008 [CLP] :  Flam. Liq. 2 ; H225  Eye Irrit. 2 ; H319  STOT SE 3 ; H336      

   
  1-ПРОПАНОЛ ; REACH-регистрационен номер : 01-2119486761-29-XXXX ; ЕО-N : 200-746-9; CAS N : 71-23-8  
  

  Тегловна част :  ≥ 15 - < 30 %  
  Класификация 1272/2008 [CLP] :  Flam. Liq. 2 ; H225  Eye Dam. 1 ; H318  STOT SE 3 ; H336      

   
  БЕНЗИЛ-C12-16-АЛКИЛ-ДИМЕТИЛ АМОНИЕВ ХЛОРИД ; REACH-регистрационен номер : Biocide ; ЕО-N : 270-325-2; CAS 
N : 68424-85-1  

  
  Тегловна част :  < 1 %  
  Класификация 1272/2008 [CLP] :  Skin Corr. 1B ; H314  Eye Dam. 1 ; H318  Acute Tox. 4 ; H302  Aquatic Acute 1 ; H400 

 Aquatic Chronic 1 ; H410      
   Допълнителна информация  
   Точен текст на H- и EUH изречения: виж раздел 16.  
   
РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ  
   
4.1  Описание на мерките за първа помощ  

   
След вдишване  
  Да се подсигури чист въздух. При дразнения на дихателните пътища да се потърси лекарска помощ. При загуба 
на съзнание да се постави в странично положение и да се проведе консултация с лекар.   

   При контакт с кожата  
  Веднага съблечете замърсеното, напоено облекло. Промийте със силна водна сруя и изплакнете.   

   
След контакт с очите  
  При допир с очите веднага изплакнете с отворени клепачи 10 до 15 минути под течаща вода и потърсете очен 
лекар.   

   
След поглъщане  
  НЕ предизвиквайте повръщане. Веднага да се изплакне устата и да се дада повече вода за пиене. Веднага 
извикайте лекар.   

4.2  Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и 
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ефекти  
   Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж.  
4.3  Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и 

специално лечение  
   Никоя  
   
РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки  
   
5.1  Пожарогасителни средства  

   
Подходящи средства за гасене  
  Мерките за гасене на пожара да се съобразят с обкръжаващата среда. пяна, устойчива на алкохол 
Разпръскваща струя вода Пожарогасящ прах Въглероден двуокис (CO2)   

   Неподходящи средства за гасене  
  Силна струя вода   

5.2  Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа  

   Опасни продукти на горене  
  Огънят отделя вредни газове.   

5.3  Съвети за пожарникарите  

   
Специална защитна екипировка при борба с пожар  
  В случай на пожар: Да се носи противогаз с автономно подаване на кислород. За защита на хора и за 
охлаждане на контейнери в опасните зони да се използва водна струя.   

5.4  Допълнителна информация  
   Никоя  
   
РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане  
   
6.1  Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи  
   Да се осигури достатъчна вентилация. Да се отстранят всички запалими източници. Спазвайте мерките за 

безопасност, които се отнасят за работата с химикали.  
6.2  Предпазни мерки за опазване на околната среда  
   Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни.  
6.3  Методи и материали за ограничаване и почистване  
   Да се попие механично със свързващ материал (пясък, диатомит, свързващо вещество за киселини или 

универсално).  
6.4  Позоваване на други раздели  
   Вижте Глава 7, 8 и 13  
   
РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение  
   
7.1  Предпазни мерки за безопасна работа  

   
Избягвайте образуването на леснозапалими и взривоопасни изпарения и концентрации, надвишаващи 
допустимите стойности на излагане в работна среда OEL (=Occupational Exposure Limit). Осигурете наличието на 
свеж въздух. Избягвайте контакт с кожата и очите.  

   Предпазни мерки  
   Мерки за противопожарна защита  
   Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши. Да се вземат предпазни мерки срещу 

статично електричество.  
7.2  Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости  
   Допълнителна информация относно условията на съхранение  
   Да се съхранява само в оригиналната опаковка на хладно и добре проветриво място.  
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   Температура на съхранение :   Оптимална температура на съхранение 20 °C. За подробности вижте етикета 
на продукта.  

7.3  Специфична(и) крайна(и) употреба(и)  
   Никоя  
   
РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства  
   
8.1  Параметри на контрол  
   Никоя  
8.2  Контрол на експозицията  
   Индивидуално защитно оборудване  
   Защита на очите/лицето  
   Очила с рамка и странична защита  
   Защита на кожата  
   Защита на тялото  
   Не са необходими специални мерки за безопасност.  
   Общи мерки за защита и хигиенни мерки  
   Съхранявайте далеко от хранителни продукти, напитки или храни за животни  
   
РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства  
   
9.1  Информация относно основните физични и химични свойства  

   
Изглед :     течен  
Цвят :     светло, синьо  
Миризма :    Изопропанол   

   Информация във връзка с безопасността  

   

Точка на топене/диапазон на 
топене :        нерелевантен           
Точка на кипене/интервал на 
кипене :  ( 1013 hPa )    около 

   78     °C       
Температура на разлагане :     >    230     °C       
Точка на възпламеняване :     около 

   12     °C       
Температура на запалване :     около 

   425     °C       
Долна граница на 
взривоопасност :     около 

   2     Об-%       
Горна граница на взривоопасност 
:     около 

   13     Об-%       
Налягане на парата:  ( 25 °C )    около 

   45     hPa       
Плътност :  ( 20 °C )       0.9     g/cm3       
Тест за отделяне на 
разтворители :  ( 20 °C )       неопределен           
Водоразтворимост :  ( 20 °C )    >    100     g/l       
рН :        Нама налични данни           
log P O/W :     <    3           
Време на изтичане :  ( 20 °C )       неопределен        DIN-cup 4 mm    
Вискозитет :  ( 20 °C )    около 

   2.5     mPa.s       
Oтносителна плътност на парата 
:  ( 20 °C )       2     (въздух = 1) 

      
Степен на изпаряемост :        11     (Етер = 1)       
Скорост на изпарение :        неопределен            

   Запалими твърди вещества :  Неприложим.   
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Запалими газове :  Неприложим.   
Оксидиращи течности :  Неприложим.   
Експлозивни свойства :  Не експлозивен съгласно EU A.14.    

9.2  Друга информация  
   Никоя  
   
РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност  
   
10.1  Реактивност  
   Продуктът е стабилен при указаните условия на съхранение и употреба (Вижте раздел 7).  
10.2  Химична стабилност  
   Няма налична информация.  
10.3  Възможност за опасни реакции  
   Няма налична информация.  
10.4  Условия, които трябва да се избягват  
   Този материал гори и може да се запали от горещина, искри, пламъци или други запалими източници (напр. 

статично електричество, пламък от запалване, механично/електрическо оборудване).  
10.5  Несъвместими материали  
   Няма налична информация.  
10.6  Опасни продукти на разпадане  
   Няма налична информация.  
   
РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация  
   
11.1  Информация за токсикологичните ефекти  
   67 - Изпаренията могат да причинят сънливост и световъртеж.  
   Остри въздействия  
   Остра орална токсикоза  
   Параметър :  ATEmix пресметнат  
   Маршрут на излагане :  Орален  
   Ефективна доза :  > 7000 mg/kg  
   Акутна токсичност при инхалиране  
   Параметър :  LC50 ( 2-ПРОПАНОЛ ; CAS N : 67-63-0 )  
   Маршрут на излагане :  Инхалативен (парa)  
   Видове :  Плъх  
   Ефективна доза :  72.6 mg/l  
   Продължителност на излагане :  4 h  
   Параметър :  LC50 ( 1-ПРОПАНОЛ ; CAS N : 71-23-8 )  
   Маршрут на излагане :  Инхалативен (парa)  
   Видове :  Плъх  
   Ефективна доза :  > 39.1 mg/l  
   Продължителност на излагане :  4 h  
   Параметър :  LC50 ( 1-ПРОПАНОЛ ; CAS N : 71-23-8 )  
   Маршрут на излагане :  Инхалативен (парa)  
   Видове :  Плъх  
   Ефективна доза :  > 39.1 mg/l  
   Продължителност на излагане :  1 h  
   Дразнене и разяждане  
   Предизвиква сериозно увреждане на очите.  
   Дразнене на очите  
   Очи: раздразнение, кратковременно зачервяване и поддуване на конюктивата.  
   Сензибилизация  
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   Няма налична информация.  

   CMR въздействия (канцерогенни, мутагенни или опасносни за репродуктивните 
способности)  

   Няма налична информация.  
   СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция 
   Може да предизвика сънливост или световъртеж.  

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

   Няма налична информация.  
   Опасност при вдишване  
   Няма налична информация.  
11.4  Други неблагоприятни ефекти  
   Няма налична информация.  
   
РАЗДЕЛ 12: Екологична информация  
   
12.1  Токсичност  
   Токсичност на водите  
   Акутна (кратковременна) токсичност за рибите  
   Параметър :  LC50 ( БЕНЗИЛ-C12-16-АЛКИЛ-ДИМЕТИЛ АМОНИЕВ ХЛОРИД ; CAS N : 68424-85-1 ) 
   Видове :  Oncorhynchus mykiss (дъгова пъстърва)  
   Параметри за оценка :  Acute (short-term) fish toxicity  
   Ефективна доза :  = 0.936 mg/l  
   Продължителност на излагане :  96 h  
   Акутна (краткотрайна) токсикоза на Дафне  
   Параметър :  ЕС50 ( БЕНЗИЛ-C12-16-АЛКИЛ-ДИМЕТИЛ АМОНИЕВ ХЛОРИД ; CAS N : 68424-85-1 ) 
   Видове :  Daphnia  
   Ефективна доза :  = 0.016 mg/l  
   Продължителност на излагане :  48 h  
   Акутна (краткотрайна) токсичност на водорасли  
   Параметър :  ЕС50 ( 2-ПРОПАНОЛ ; CAS N : 67-63-0 )  
   Видове :  Algae  
   Ефективна доза :  > 100 mg/l  
   Продължителност на излагане :  72 h  
   Параметър :  ЕС50 ( 1-ПРОПАНОЛ ; CAS N : 71-23-8 )  
   Видове :  Daphnia  
   Ефективна доза :  3644 mg/l  
   Продължителност на излагане :  48 h  
   Параметър :  ЕС50 ( 1-ПРОПАНОЛ ; CAS N : 71-23-8 )  
   Видове :  Algae  
   Ефективна доза :  3100 mg/l  
   Продължителност на излагане :  168 h  
12.2  Устойчивост и разградимост  
   Биологично разграждане  
   Параметър :  Биоразградимост съгласно OECD  
   Ефективна доза :  > 90 %  
12.3  Биоакумулираща способност  
   Няма налична информация.  
12.4  Преносимост в почвата  
   Няма налична информация.  
12.5  Резултати от оценката на PBT и vPvB  
   Няма налична информация.  
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12.6  Други неблагоприятни ефекти  
   Няма налична информация.  
12.7  Допълнителна екотоксикологична информация  
   Никоя  
   
РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците  
   
13.1  Методи за третиране на отпадъци  
   Отстраняване на продукта/опаковката като отпадък  
   In accordance with local official regulations.  
   
РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането  
   
14.1  Номер по списъка на ООН  
   ООН 1987  
14.2  Точно на наименование на пратката по списъка на ООН  
   Cухопътен транспорт (ADR/RID)  

  ALCOHOLS, N.O.S.   ( 2-ПРОПАНОЛ · 1-ПРОПАНОЛ )   
   Морски транспорт (IMDG)  

  ALCOHOLS, N.O.S.   ( PROPAN-2-OL · PROPAN-1-OL )   
   Bъздушен транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR)  

  ALCOHOLS, N.O.S.   ( PROPAN-2-OL · PROPAN-1-OL )   
14.3  Клас(ове) на опасност при транспортиране  

   

Cухопътен транспорт (ADR/RID)  

  

Клас(ове) :  3  
Класификационен код :  F1  
Опасност номер (според 
класификацията на Кемлер) :  33  
Код за ограничения за преминаване 
през тунел :  D/E  
Специални разпоредби :  LQ 1 l · E 2  
Етикет за опасност :  3    

   

Морски транспорт (IMDG)  

  

Клас(ове) :  3  
EmS номер :  F-E / S-D  
Специални разпоредби :  LQ 1 l · E 2  
Етикет за опасност :  3    

   
Bъздушен транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR)  

  
Клас(ове) :  3  
Специални разпоредби :  E 2  
Етикет за опасност :  3    

14.4  Опаковъчна група  
   II  
14.5  Опасности за околната среда  
   Cухопътен транспорт (ADR/RID) :   Не  
   Морски транспорт (IMDG) :   Не  
   Bъздушен транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR) :   Не  
14.6  Специални предпазни мерки за потребителите  
   Никоя  
   
РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба  
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15.1  Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство 
относно безопасността, здравето и околната среда  

   Никоя  
15.2  Оценка на безопасността на химично вещество или смес  
   Няма налична информация.  
   
РАЗДЕЛ 16: Друга информация  
   
   Потребителят носи отговорност за спазването на всички изисквания по статут.  
16.1  Указания за промяна  
   02. Обозначаване съгл. Директива (ЕС) № 1272/2008 [CLP]  
16.2  Съкращения и акроними  
   Никоя  
16.3  Важни данни за литература и източници на данни  
   Никоя  
16.4  Класификация на смеси и използвани методи на оценка съгласно Регламента 

(ЕО) № 1272/2008 [CLP]  
   Няма налична информация.  
16.5  Точен текст на H- и EUH изречения (Номер и пълен текст)  

   

H225  Силно запалими течност и пари.  
H302  Вреден при поглъщане.  
H314  Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.  
H318  Предизвиква сериозно увреждане на очите.  
H319  Предизвиква сериозно дразнене на очите.  
H336  Може да предизвика сънливост или световъртеж.  
H400  Силно токсичен за водните организми.  
H410  Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.   

16.6  Указания за обучение  
   Никоя  
16.7  Допълнителни данни  
   Никоя  

 
Данните в тази Наредба за безопасност съответстват на добросъвестното излагане на нашия опит към момента на 
отпечатване. Информацията трябва да Ви даде основни насоки за безопасна работа с този продукт, посочен в 
Наредбата за безопасност, относно неговото съхранение, преработка, транспорт и изхвърляне. Данните не могат да се 
пренесат върху други продукти. Ако продуктът се смеси или преработи с други материали, или ако се подложи на 
обработка, данните в тази Наредба за безопасност не могат да бъдат пренесени върху новия материал, освен ако 
изрично не се посочва друго.  

 
 


