
 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
Изготвен съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Регламент (ЕО) № 1272/2008 
Дата: 20.01.2015 

  
Издание: 1        Стр: 6 

   
        

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА  И ДРУЖЕСТВОТО/ ПРЕДПРИЯТИЕТО 
1.1. Наименование на веществото или препарата:  1.2. Употреба на веществото/препарата: 
  
MANIA CLEANING ЗИМНА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ -
20°С - 1л, 2л, 5л. 
 

Размразяване и почистване на автомобилни стъкла  

1.3. Наименование на дружеството 
/предприятието:    

1.4. Телефон за спешни случаи:                                        

Вокс Продъктс ООД (+359 2) 825 77 88 (9-17 часа). 
Адрес: София,  
ул. Тончо Жечев 13  

Номер за спешни повиквания: 02 9154 409 

 Тел: 02 825 77 88 ; www.voxx-products.eu Национален Информационен Tоксикологичен   
  Център (Пирогов) 

2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ 
Класификация и етикетиране според РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 

2.1. Класифициране на сместа: 2.2. Елементи на етикета 

 Физични и химични опасности: Flam.Liq.2 
Човешко здраве: Acute Tox.3,  STOT SE 1 H370 
Околна среда: не е приложимо 

 
Етикетиране: РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 
Пиктограми:  
 
  
   
  
 
Сигнална дума: ОПАСНО  

Предупреждения за опасност:  (Н) Препоръки за безопасност:  (Р) 

H225-Силно запалими течност и пари  
H331-Токсичен при вдишване 
H311-Токсичен при контакт с кожата 
H301-Токсичен при поглъщане 
H370-Причинява увреждане на органите  

 P102-Да се съхранява извън обсега на деца 
P103-Преди употреба прочетете етикета.  
P280-Използвайте предпазни ръкавици/предпазно 
облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. 
P210-Да се пази от топлина/искр и/открит пламък/ 
нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено. 
P233-Съдът да се съхранява плътно затворен. 
P260-Не вдишвайте изпаренията. 
P309+P311-ПРИ експозиция или при неразположение: 
Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или 
на лекар. 
P302+P350-ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно 
със сапун и вода. 
P301+P312-ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в 
ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар. 

3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 
Вещество 

СМЕС  

 
Индекс № Наименование CAS №  EO № 

Концентра
-ция % 

Класификация  
(Регламент (ЕО)  

1272/2008) 

603-001-00-X Methanol 67-56-1 200-659-6 15-30 Flam. Liq. 2 



 

 

01-2119433307-44-ХХХХ Acute Tox. 3  
H370: C ≥ 10 % 

4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ 
4.1. При вдишване 
 Пострадалият веднага да се изнесе на чист въздух. Да се държи на топло и спокойно място. Незабавно да се 
потърси квалифицирана лекарска помощ. 
4.2. При контакт с кожата 
 Незабавно свалете замърсеното работно облекло. Измийте контактната кожна повърхност с вода и сапун. 
Незабавно да се потърси квалифицирана лекарска помощ. 
4.3. При контакт с очите 
 При контакт с очите, изплакнете обилно с течаща вода за най-малко 15 минути при отворен клепач. 
Незабавно да се потърси квалифицирана лекарска помощ. 
4.4. При поглъщане 
 Изплакнете устата с вода. Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнателно състояние. 
Аспирацията на повърнати материи може да доведе до развитието на тежък химически пневмонит. 
Незабавно да се потърси квалифицирана лекарска помощ. 
4.5. Необходимост от квалифицирана лeкарска помощ (задължителна или препоръчителна) 
 Задължителна квалифицирана медицинска помощ при всички случаи на контакт. 
4.6. Специални средства за оказване на първа помощ на работното място 
Лицата работещи често с този препарат подлежат на периодични медицински прегледи.  

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 
5.1. Подходящи средства за гасене на пожар: 
 Въглероден двуокис, сух химикал, алкохол резистентна пяна, воден спрей, водна струя под налягане. 
5.2. Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност:  
Няма. 

5.3.Специална опасност, свързана с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него 
продукти на изгарянето и отделящи се газове:  

При изгаряне препарата се образуват токсични  и дразнещи газове и пушеци (CO, CO2 и др.)  
5.4. Специални предпазни средства за пожарникарите:  
Автономни дихателни апарати. 

6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ 

6.1. Лични предпазни мерки 
Ръкавици, маски, защитно работно облекло.  
6.2. Мерки за опазване на околната среда 
 Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата, 
както и изпускане в канализацията.  
В случай на инцидент и/или разливане на сместа, да се предприемат мерки за неговото локализиране и 
ограничаване, а събраното количество от сместа 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(обн., ДВ, бр.86 от 2003г,).  
6.3. Средства за почистване 
При разливи на сушата да се използват инертни абсорбиращи материали-пясък, пръст. Да не се използват 
запалими абсорбиращи материали - дървени стърготини. Да се измие замърсената повърхност с вода.  
Събраните количества да се съхраняват в специални плътно затварящи се и обозначени съдове и да се 
съхраняват временно на територията на фирмата, след което се предават на лица, притежаващи разрешение 
по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

7. Работа с веществото/ сместа и съхранение. 
7.1. Работа със сместа 
 Да се използва само по предназначение. Да не се поглъща. Да се отстранят източниците на топлина и 
запалване. Да не се яде, пие и пуши на работното място. Да не се вдишват парите. Да се осигури адекватна 



 

 

обща и локална вентилация. Да се избягва контакт с кожата и очите.  

7.2. Съхранение 
Да се съхранява в проветриви, хладни и сухи помещения, под ключ, в добре затворени оригинални опаковки. 
Да се избягват екстремните температури. Да се държи далече от източници на запалване и топлина. Да се 
вземат предпазни мерки срещу образувнето на статично електричество. Да се съхранява отделно от храни за 
хора и животни. С въздуха е възможно да образува експлозивни въздушно/парови смеси. Реагира бурно със 
силни окислители създавайки опасност от пожар и експлозия. 
7.3. Специфична употреба  
Няма специфична употреба. 

8. Контрол при експозиция и лични предпазни средства. 
8.1. Граници на експозиция  
Обща информация: Да се спазва стриктна хигиена на работното място. Да не се яде, пие и пуши на работното 
място. Да се осигури адекватна обща и локална вентилация. Да се избягва контакт с кожата и очите. Да не се 
вдишват парите.  
8.2. Контрол на експозиция 
    8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда. 
               Вещества, чиято концентрация във въздуха на работната среда следва да се мониторира съгласно 
изискванията на Наредба №13: 
Вещество Гранична стойност (mg/m3)                    Вид 
Метанол                       260                    8 часова експозиция  
      8.2.1.1. Защита на дихателните пътища 
               Да се осигури адекватна обща и локална вентилация. Да се използват дихателни маски с филтър за 
органични газове и пари. 
      8.2.1.2. Защита на ръцете 
               защитни ръкавици.   
      8.2.1.3. Защита на очите 
              защитни очила. 
      8.2.1.4. Защита на кожата и тялото 
              защитно работно облекло 
   8.2.2. Контрол на въздействието на веществото/препарата върху околната среда 
              Да не се допуска изпускане в околната среда.  

9. Физични и химични свойства. 
9.1. Обща информация 
Външен вид  Течност  
Мириз Специфичен, на използваната парфюмна композиция 
pH няма данни 
точка на топене/замръзване ( melting point) няма данни 
точка на кипене (boiling point ) няма данни 
точка на запалване (flash point) <21 C. 
скорост на изпаряване няма данни 
запалимост (твърдо вещество, газ)  
flammability 

няма данни 

долна/горна граница на запалимост и 
експлозия  (explosive properties) 

няма данни 

налягане на парите (vapour pressure ) няма данни 
плътност на парите (vapour density) няма данни 
относителна плътност (density) няма данни 
разтворимост(и)  (solubility) разтворим 
Вискозитет (viscosity) няма данни 
температура на самозапалване (ignition t) няма данни 



 

 

температура на разпадане (decomposition t) няма данни 
9.2. По-важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда 
Няма  
9.3. Друга информация 
няма  

10. Стабилност и реактивоспособност 
10.1. Реактивност 
няма информация 
10.2. Химична стабилност 
няма информация 
10.3. Възможност за опасни реакции: 
няма информация 
10.4. Условия, които трябва да се избягват  
 Екстремни температури. 
10.5. Вещества, които трябва да се избягват 
Силни окислители. Запалими вещества. 
10. 6. Опасни продукти при разпадане 
При изгаряне на препарата се образуват токсични газове - CO, CO2.  

11. Токсикологична информация. 
Токсикологичните свойства на препарата  не са изпитвани. Сместа е класифицирана по изчислителния метод.  
Остра токсичност на препарата: 
 Орална LD50(плъх)-няма данни. 
Инхалаторна LC50(плъх)- няма данни. 
Дермална LD50(плъх)- няма данни. 
Очно дразнене (заек)- няма данни. 
Кожно дразнене(плъх)- няма данни. 
Сенсибилизация (морско свинче)- няма данни. 

12. Информация за околната среда. 
 Сместа е класифицирана по изчислителния метод.   
Сместа не е опасна за околната среда. 
12.1. Екотоксичност 
 Няма данни за сместа.  
12.2. Подвижност 
Няма данни за сместа.  
12.3. Устойчивост и разградимост 
Няма данни за препарата.  
ПАВ включени в състава на този препарат отговарят на изискванията за биоразградимост посочени в 
Регламент 648/2004 относно детергентите. Данните доказващи това твърдение са на разположение на 
компетентните органи на страните – членки и ще им бъдат предоставени при тяхно директно поскване или 
при поискване от страна на производители на детергенти.  
12.4. Потенциал за биоакумулиране 
Няма данни за сместа.  
12.5. Други нежелателни ефекти 
Няма данни за сместа.  

13. Обезвреждане  на отпадъците. 
 13.1. Отпадъци от опаковки/контейнери:  
Отпадъците от сместа, като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални плътно затварящи се 
обозначени съдове, да се съхраняват временно, след което да се предават на лица притежаващи разрешение 
по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците(обн., ДВ, бр. 86 от 2003г.). 
След употреба опаковката да се промива обилно с вода, като промивните води се събират в специални 



 

 

съдове. След употреба, опаковката се събира в специални, плътно затварящи се и обозначени  съдове и се 
съхранява временно на територията на фирмата, след което се предава на лица, притежаващи разрешение 
по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 
13.2. Третиране на отпадъци съгласно действащото законодателство:  
Код на отпадъците съгласно Наредба№3 за Класификация на отпадъците/ДВ.Брой 44/2004г.: 
07 06 Отпадъци от производство формулиране, доставяне и употреба на мазнини, смазки, сапуни, перилни 
и почистващи препарати, дезинфекциращи средства и козметични продукти.  
07 06 01- промивни води и матерни луги  
15 01 Опаковки 
15 01 10 –опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества. 

14. Информация за транспортиране. 
Готовият продукт не представлява опасност при транспортиране. Да не се транспортира с храни и напитки.  

14.1 UN номер 14.2 UN точно наименование на товара 

 ADR/RID: 1230 IMDG: 1230 IATA: 1230 
 ADR/RID: МЕТАНОЛ 

IMDG: МЕТАНОЛ 
IATA: Метанол 

14.3 Транспортни класове на опасност 14.4 Група опаковки 
ADR/RID: 3 (6.1) IMDG: 3 (6.1) IATA: 3 (6.1)   ADR/RID: II IMDG: II IATA: II 

14.5 Опасности за околната среда 
 ADR/RID: не IMDG Морски замърсител: не IATA: не 

15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба.  
Продуктът е класифициран и етикетиран в съответствие с  Регламент(ЕО) №1272/2008    

Символи и знаци за опасност: 

 Пиктограма за опасност: GHS02, GHS06, 
GHS08 

Сигнални думи: ОПАСНОСТ  

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ:  (Н) ПРЕПОРЪЧКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:  (Р) 

 H225-Силно запалими течност и пари  
H331-Токсичен при вдишване 
H311-Токсичен при контакт с кожата 
H301-Токсичен при поглъщане 
H370-Причинява увреждане на органите 

 P102-Да се съхранява извън обсега на деца 
P103-Преди употреба прочетете етикета.  
P280-Използвайте предпазни ръкавици/предпазно 
облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. 
P210-Да се пази от топлина/искр и/открит пламък/ 
нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено. 
P233-Съдът да се съхранява плътно затворен. 
P260-Не вдишвайте изпаренията. 
P309+P311-ПРИ експозиция или при неразположение: 
Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или 
на лекар. 
P302+P350-ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със 
сапун и вода. 
P301+P312-ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в 
ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар. 

Етикетиране съгласно изискванията действащата нормативна уредба. 
Продуктът е класифициран и етикетиран в съответствие с  Регламент(ЕО) №1272/2008  
Съдържа:  метанол  

16. Друга информация 
Информацията, посочена в този Информационен лист за безопасност отговаря на настоящото  
ниво на нашите знания, информираност и доверие към датата на публикуването. Посочената  
информация е предназначена само да бъде упътване за безопасно манипулиране, приложение,  
обработка, съхранение, транспорт, складиране и отстраняване на отпадъците от продукта и не  



 

 

може да се приема за гаранция или спецификация за качеството му. Информацията се отнася  
за специфичния продукт и не важи за комбинации с други материали или при какъвто и да  
било процес, освен, ако не е посочен в текста.  
Настоящата редакция заменя всички предходни редакции на информационния лист за  
безопасност.   

Пълен текст на Н-фразите за опасност Н и Р-предупредителните текстове, посочени в раздели 2 и 3: 

 

 H225-Силно запалими течност и пари  
H331-Токсичен при вдишване 
H311-Токсичен при контакт с кожата 
H301-Токсичен при поглъщане 
H370-Причинява увреждане на органите 

P102-Да се съхранява извън обсега на деца 
P103-Преди употреба прочетете етикета.  
P280-Използвайте предпазни ръкавици/предпазно 
облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. 
P210-Да се пази от топлина/искр и/открит пламък/ 
нагорещени повърхности. Тютюнопушенето 
забранено. 
P233-Съдът да се съхранява плътно затворен. 
P260-Не вдишвайте изпаренията. 
P309+P311-ПРИ експозиция или при 
неразположение: 
Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ 
или на лекар. 
P302+P350-ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте 
обилно със сапун и вода. 
P301+P312-ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете 
в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар.  

 

 


