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РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието
1.1. Идентификатори на продукта
Форма на продукта : Смес
Търговско наименование : Twenty One
Тип продукт : Инсектицид,Прахове
Продуктова група : биоцидите

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

1.2.1. Идентифицирани употреби
Основна категория на употреба : Само за професионална употреба
Спецификация на 
промишлено/професионално използване

: Само за професионална употреба

1.2.2. Употреби, които не се препоръчват
Няма налична допълнителна информация

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност
Belgagri
Rue des Tuiliers, 1
4480 Engis - Belgique
T +32 (0)85 519 519 - F +32 (0)85 519 510
belgagri@belgagri.com - www.belgagri.com

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Страна Организация/Компания Адрес Телефонен номер при 
спешни случаи

България Национален токсикологичен информационен 
център
Многопрофилна болница за активно лечение и спешна 
медицина "Н.И.Пирогов"

21 Totleben Boulevard
1606 SOFIA

+359 2 9154 409

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите
2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]#
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) H332 
Skin Sens. 1 H317 
Aquatic Acute 1 H400 
Aquatic Chronic 1 H410 

Пълен текст на Н-фразите: вижте раздел 16
 

Класификация в съответствие с Директива 67/548/ЕИО или 1999/45/ЕО
Xn; R20/22
R43
N; R50/53
Пълен текст на R-фразите: вижте раздел 16

Физико-химични неблагоприятни ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда
Вреден при вдишване. Може да причини алергична кожна реакция. Силно токсичен за водните организми. Токсичен за водните организми, 
с дълготраен ефект.

2.2. Елементи на етикета

Етикетиране съгласно Регламент (ЕO) № 1272/2008 [CLP] 
Пиктограми за опасности (CLP) :

GHS07 GHS09

Сигнална дума (CLP) : Внимание
Опасни съставки : Azamethiphos tech.

mailto:belgagri@belgagri.com
www.belgagri.com
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Предупреждения за опасност (CLP) : H317 - Може да причини алергична кожна реакция
H332 - Вреден при вдишване
H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

Препоръки за безопасност (CLP) : P261 - Избягвайте вдишване на пушек, прах
P271 - Да се използва само на открито или на добре проветривомясто
P272 - Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение
P273 - Да се избягва изпускане в околната среда
P280 - Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, защитни очила
P302+P352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода
P304+P340 - ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, 
улесняваща дишането
P312 - При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ, на лекар
P333+P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински 
съвет/помощ
P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в център за събиране на опасни или 
специални отпадъци, в съответствие с местните, регионални, национални и/или 
международни разпоредби, разрешена инсталация за събиране на отпадъци

2.3. Други опасности
Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките
3.1. Вещество
Не е приложимо

3.2. Смес

Наименование Идентификатори на продукта % Класификация в 
съответствие  Директива 
67/548/ЕИО

Azamethiphos tech. (CAS №) 35575-96-3
(EО №) 252-626-0

10 T; R23
Xn; R22
R43
N; R50/53

Наименование Идентификатори на продукта % Класификация в 
съответствие с Регламент 
(ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Azamethiphos tech. (CAS №) 35575-96-3
(EО №) 252-626-0

10 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist), 
H331
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=1000)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1000)

Пълен текст на R-и H-фразите: вижте раздел 16
 

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ
4.1. Описание на мерките за първа помощ
Първа помощ - общи мерки : При неразположение се обадете в център по токсикология или на лекар.
Първа помощ при вдишване : Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. При 

неразположение се обадете в център по токсикология или на лекар.
Първа помощ при контакт с кожата : Свалете замърсеното облекло. Да се измие кожата с много вода. При поява на кожно 

дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
Първа помощ при контакт с очите : Изплакнете очите с вода като предпазна мярка.
Първа помощ при поглъщане : Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Изплакнете устата. При 

неразположение се обадете в център по токсикология или на лекар. НЕ предизвиквайте 
повръщане.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти
Симптоми/наранявания след контакт с 
кожата

: Може да причини алергична кожна реакция.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение
Да се лекува симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки
5.1. Пожарогасителни средства
подходящи пожарогасителни средства : Всички средства за гасене могат да се използват.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа
Няма налична допълнителна информация



Twenty 1 WP
информационен лист за безопасност
в съответствие Регламент (ЕC) № 453/2010

07/04/2015 BG (български) ИЛБ Реф: 3_1_3 3/10

5.3. Съвети за пожарникарите
Мерки за защита от пожар : Да не се влиза в зони на пожар без предпазни средства, вкл. и средства за дихателна 

защита.
Защита при гасене на пожар : Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване. Автономен и 

изолиращ апарат за дихателна защита. Пълна защита на тялото. Бъдете внимателни в 
борбата с химическите пожари.

Друга информация : Да не се изхвърлят водите от гасенето на пожара в околната среда. Изложените на 
топлина съдове да се охладят с пулверизирана вода.

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
Защитни средства : Разливите трябва да се обработват от обучен персонал, подходящо екипиран със 

защитни средства за дихателната система и очите. Да се предоставят  подходящи 
защитни средства на спасителните екипи. Да се предоставят  подходящи защитни 
средства на почистващите екипи. В случай на неподходящо вентилиране  носете  
средства за защита на дихателните органи.

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи
Защитни средства : Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване. За повече 

информация, вижте раздел 8: "Контрол на експозицията/ лични предпазни средства".

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда
Да се избягва изпускане в околната среда. Да се избягва проникването в канализацията и питейната вода.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване
За задържане : Съберете разлятото.
Методи за почистване : Продукта да се събере по механичен начин. Малки количества от разлятата течност: 

съберете с незапалим абсорбиращ материал и изгребете с лопата в контейнер за 
изхвърляне.

Друга информация : Възможно е остатъците от почистването, съдържащи този материал да бъдат 
класифицирани като опасен отпадък. Материалите или твърдите остатъци да се 
изхвърлят на разрешено за целта място.

6.4. Позоваване на други раздели
За повече информация, вижте раздел 13.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение
7.1. Предпазни мерки за безопасна работа
Допълнителни опасности по време на 
обработка

: Да се работи в съответствие с изискванията на добрата промишлена хигиена и 
процедурите за безопасност.

Предпазни мерки за безопасна работа : Да се ограничат както  количествата продукт до необходимия за манипулиране минимум, 
така и броя на изложените работници. Да се използва само на открито или на добре 
проветривомясто. Избягвайте вдишване на прах, пушек. Да се избягва контакт с кожата и 
очите. Носете лични предпазни средства. Да се съхранява далече от всякакви източници 
на горене  - Да не се пуши. Да се предотврати натрупването на електростатични заряди. 
Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Да не се обработва продуктът в 
затворена среда.

Хигиенни мерки : Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение. Изперете 
замърсеното облекло преди повторна употреба. Да не се яде, пие или пуши при 
употреба на продукта. Винаги измивайте ръцете си след работа с продукта.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости
Технически мерки : Обикновено се изискват или локална аспирация, или обща  вентилация на помещението.
Условия за съхраняване : Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. Да се съхранява в 

оригиналната опаковка. Да се държи далече от храни и напитки, включително и от храни 
за животни.

Максимален срок на съхранение : ≈ 2 година
Място за складиране : Подовите настилки  трябва да бъдат непромокаеми, устойчиви  на течностите и лесни за 

почистване. Да се съхранява на добре проветриво място.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)
Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства
8.1. Параметри на контрол
Няма налична допълнителна информация
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8.2. Контрол на експозицията

Подходящ технически  контрол : Да се осигури добро проветряване на работното място.

Лични предпазни средства : Да се осигури защита на кожата, подходяща за условията на употреба.

Защита на  ръцете : предпазни ръкавици

Защита на очите : Предпазни очила

Защита на кожата и тялото : Да се носи подходящо предпазно облекло

Дихателна защита : Носете респираторни предпазни средства

Контрол на експозицията в околната среда : Да се избягва изпускане в околната среда.

Контрол на експозицията на потребителя : Да не се консумират храни и напитки и да не се пуши по време на употреба.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства
9.1. Информация относно основните физични и химични свойства
Агрегатно състояние : Твърд

 

Външен вид : Прах.
Цвят : бял.

 

Мирис : Няма налични данни
 

Граница на мириса : Няма налични данни
 

pH : Няма налични данни
 

Относителна скорост на изпаряване 
(бутилацетат=1)

: Няма налични данни
 

Tочка на топене : Няма налични данни
 

Tочка на замръзване : Няма налични данни
 

Tочка на кипене/интервал на кипене : Няма налични данни
 

Tочка на запалване : 350 °C
 

Tемпература на самозапалване : Няма налични данни
 

Tемпература на разпадане : Няма налични данни
 

Запалимост (твърдо вещество, газ) : Незапалим
 

Налягане на парите : Няма налични данни
 

Относителна плътност на парите при 20 °C : Няма налични данни
 

Относителна плътност : 0,6
 

Разтворимост : Няма налични данни
 

Log Pow : Няма налични данни
 

Вискозитет, кинематичен : Не е приложимо
 

Вискозитет, динамичен : Няма налични данни
 

Експлозивни свойства : Няма налични данни
 

Oксидиращи свойства : Няма налични данни
 

Граници на експлозивност : Няма налични данни
 

9.2. Друга информация
Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност
10.1. Реактивност
Стабилен при нормални условия на употреба.

10.2. Химична стабилност
Стабилен при нормални условия.

10.3. Възможност за опасни реакции
По наши сведения, този продукт не представлява особена опасност при нормални условия на употреба.

10.4. Условия, които трябва да се избягват
Влага.

10.5. Несъвместими материали
основи.

10.6. Опасни продукти на разпадане
При нормални условия на съхранение и употреба, не трябва да се отделят опасни продукти на разлагане.
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РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация
11.1. Информация за токсикологичните ефекти
Остра токсичност : Вдишване: прах, мъгла: Вреден при вдишване.

ATE CLP (прах, мъгла) 5,000 mg/l/4h

Azamethiphos tech. (35575-96-3)
LD50 орално плъх 500 mg/kg
LD50 дермално плъх > 2000 mg/kg
LC50 вдишване - плъх (mg/l) 0,5 - 1 mg/l/4h

Корозивност/дразнене на кожата : Некласифициран
Cериозно увреждане на очите/дразнене на 
очите

: Некласифициран

Респираторна или кожна сенсибилизация : Може да причини алергична кожна реакция.
Мутагенност на зародишните клетки : Некласифициран
Канцерогенност : Некласифициран

Azamethiphos tech. (35575-96-3)
NOAEL (хроничнo, оралнo, животно/мъжкo, 
2 години)

0,5 mg/kg телесно тегло

NOAEL (хронично, орално, животно/женскo, 
2 години)

0,5 mg/kg телесно тегло

Pепродуктивна токсичност : Некласифициран
СТОО (специфична токсичност за 
определени органи) — еднократна 
експозиция

: Некласифициран

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

: Некласифициран

Опасност при вдишване : Некласифициран
 

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация
12.1. Токсичност
Екология - общо : Силно токсичен за водните организми. Токсичен за водните организми, с дълготраен 

ефект.

Azamethiphos tech. (35575-96-3)
LC50  риби 1 0,19 mg/l Oncorhynchus mykiss ( Дъгова пъстърва )
EC50 Daphnia 1 0,33 μg/l
ErC50 (водорасли) 74 mg/l
NOEC хронична ракообразни 0,00012 mg/l

12.2. Устойчивост и разградимост

Azamethiphos tech. (35575-96-3)
Устойчивост и разградимост Не е биоразградимо.
Биоразграждане 17 %

12.3. Биоакумулираща способност

Azamethiphos tech. (35575-96-3)
Биоконцентрационен фактор (BCF REACH) < 2000
Log Pow 1 при 20˚ С
Биоакумулираща способност Неопределен.

12.4. Преносимост в почвата
Няма налична допълнителна информация

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB
Няма налична допълнителна информация

12.6. Други неблагоприятни ефекти
Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците
13.1. Методи за третиране на отпадъци
Местно законодателство (отпадъци) : Отстраняването трябва да се извършва в съответствие с предписанията на 

компетентните ведомства.
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Методи за третиране на отпадъци : Този материал и неговата опаковка да се изхвърлят в център за събиране на опасни или 
специални отпадъци. Да се изхвърли по безопасен начин в съответствие с местните / 
национални разпоредби.

Екология - отпадни материали : Да се избягва изпускане в околната среда. Опасни отпадъци поради тяхната токсичност. 
Да се предупредят компетентните органи за всяко случайно изливане във 
водоизточниците или в канализацията.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането
В съответствие с ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Номер по списъка на ООН
Номер по списъка на ООН (ADR) : 3077
Номер по списъка на ООН (IMDG) : 3077
ООН-No. (IATA) : 3077
Номер по списъка на ООН (ADN) : 3077
Номер по списъка на ООН (RID) : 3077

14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН
Точно превозно наименование (ADR) : ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТВЪРДО, Н.У.К.
Точно превозно наименование (IMDG) : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
Точно превозно наименование (IATA) : Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
Точно превозно наименование (ADN) : ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТВЪРДО, Н.У.К.
Точно превозно наименование (RID) : ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТВЪРДО, Н.У.К.
Описание на транспортния документ (ADR) : UN 3077 ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТВЪРДО, Н.У.К., 9, III, (E)
Описание на транспортните документи 
(IMDG)

: UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S., 9, III, МОРСКИ 
ЗАМЪРСИТЕЛ/ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране
ADR
Клас(ове) на опасност при транспортиране 
(ADR)

: 9

Етикети за опасност (ADR) : 9

:

IMDG
Клас(ове) на опасност при транспортиране 
(IMDG)

: 9

Етикети за опасност (IMDG) : 9

:

IATA
Клас(ове) на опасност при транспортиране 
(IATA)

: 9

Етикети за опасност (IATA) : 9

:

ADN
Клас(ове) на опасност при транспортиране 
(ADN)

: 9
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Етикети за опасност (ADN) : 9

:

RID
Клас(ове) на опасност при транспортиране 
(RID)

: 9

Етикети за опасност (RID) : 9

:

14.4. Опаковъчна група
Опаковъчна група (ADR) : III
Опаковъчна група (IMDG) : III
Опаковъчна група (IATA) : III
Опаковъчна група (ADN) : III
Опаковъчна група (RID) : III

14.5. Опасности за околната среда
Oпасно за околната среда : Да
Морски замърсител : Да
Друга информация : Да се избягва изпускане в околната среда, Ако е възможно, да се почисти дори при 

минимални разсипвания или изтичания, без да се поема излишен риск

   
14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

14.6.1. Cухопътен транспорт
Класификационен код (ADR) : M7
Специални разпоредби (ADR) : 274, 335, 601
Ограничени количества (ADR) : 5kg
Изключени количества (ADR) : E1
Опаковъчни инструкции (ADR) : P002, IBC08, LP02, R001
Специални опаковъчни разпоредби (ADR) : PP12, B3
Смесени опаковки (ADR) : MP10
Инструкции за преносими цистерни и 
контейнери за насипни товари (ADR)

: T1, BK1, BK2

Специални разпоредби относно преносими 
цистерни и контейнери за насипни товари 
(ADR)

: TP33

Кодове за цистерни (ADR) : SGAV, LGBV
Превозно средство за превоз в цистерни : AT
Категория транспорт (ADR) : 3
Специални разпоредби за превоза - 
Опаковки (ADR)

: V13

Специални разпоредби за превоз - Насипно 
състояние (ADR)

: VV1

Специални разпоредби за превоз - товарене, 
разтоварване и обработка (ADR)

: CV13

Идентификационен номер за опасност 
(Кемлер No.)

: 90

Oранжеви табели :

Код за тунелни ограничения (ADR) : E
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14.6.2. Морски транспорт
Специални разпоредби (IMDG) : 274, 335, 966, 967
Ограничени количества (IMDG) : 5 kg
Освободени количества (IMDG) : E1
Опаковъчни инструкции (IMDG) : P002, LP02
Специални разпоредби за опаковане  (IMDG) : PP12
IBC опаковъчни инструкции (IMDG) : IBC08
IBC специални разпоредби (IMDG) : B3
Инструкции за цистерни ( IMDG) : T1, BK1, BK2, BK3
Специални разпоредби относно цистерни 
(IMDG)

: TP33

EmS-№ (Пожар) : F-A
EmS-№ (Разлив) : S-F
Категория на товарене ( IMDG) : A
Товарене и разделяне ( IMDG) : When transported in BK3 bulk container, see 7.6.2.12 and 7.7.3.9.

14.6.3. Bъздушен транспорт
РСА  Изключени количества  пътнически 
самолет и карго (IATA)

: E1

PCA Ограничени количества пътнически 
самолет и карго (IATA)

: Y956

РСА   Максимално нетно количество  за 
ограничено количество пътнически самолет и 
карго (IATA)

: 30kgG

PCA  Инструкции за опаковане пътнически 
самолет и карго  (IATA)

: 956

РСА Максимално нетно количество 
пътнически самолет и карго ( (IATA )

: 400kg

Инструкции за опаковане само карго (IATA) : 956
Максимално нетно количество само карго 
(IATA)

: 400kg

Специални разпоредби (IATA) : A97, A158, A179
ERG  код (IATA) : 9L

14.6.4. Вътрешен воден транспорт
Класификационен код (ADN) : M7
Специални разпоредби (ADN) : 274, 335, 61
Ограничени количества (ADN) : 5 kg
Освободени количества (ADN) : E1
Превозът е разрешен (ADN) : T* B**
Задължително оборудване (ADN) : PP, A
Брой сини конуси/светлини (ADN) : 0
Допълнителни изисквания/Забележки (ADN) : (Azamethiphos)
Не се регулира от ADN : Не

14.6.5. Железопътен транспорт
Класификационен код (RID) : M7
Специални разпоредби (RID) : 274, 335, 601
Ограничени количества (RID) : 5kg
Освободени количества (RID) : E1
Опаковъчни инструкции (RID) : P002, IBC08, LP02, R001
Специални опаковъчни разпоредби (RID) : PP12, B3
Смесени опаковки (RID) : MP10
Инструкции за преносими цистерни и 
контейнери за насипни товари (RID)

: T1, BK1, BK2

Специални разпоредби относно преносими 
цистерни и контейнери за насипни товари 
(RID)

: TP33

Кодове на цистерни за RID цистерни (RID) : SGAV, LGBV
Транспортна категория (RID) : 3
Специални разпоредби за превоза - 
Опаковки (RID)

: W13
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Специални разпоредби за превоз - Насипно 
състояние (RID)

: VW1

Специални разпоредби за превоз - товарене, 
разтоварване и обработка (RID)

: CW13, CW31

Екcпресни пратки (RID) : CE11
Идентификационен номер за опасност (RID) : 90
Превозът забранен (RID) : Не

14.7. Транспорт на насипни товари съгласно Приложение ІІ на Конвенцията MARPOL 73/78 и съгласно кода 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

15.1.1. Наредби на ЕС

Не съдържа вещества, за които има ограничения по Приложение XVII
Twenty One не е в Кандидат-списъка за разрешаване по REACH
Не съдържа вещества от Кандидат списъкa REACH

Не съдържа вещества от Приложение XIV на REACH
 

15.1.2. Национални разпоредби
Няма налична допълнителна информация

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес
Няма налична допълнителна информация
 

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Източници на данни : РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 
декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на 
вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Указания за обучение : Нормалното използване на този продукт предполага използване съгласно инструкциите 
върху опаковката.

Друга информация : ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ Информацията, съдържаща се в този Информационен лист 
за безопасност, е получена от източници, които смятаме за надеждни. Въпреки това, 
информацията се предоставя без никаква гаранция, изрична или подразбираща се, 
относно нейната коректност.

Пълен текст на R-, H-и EUH-фразите:
Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist) Остра токсичност (вдишване: прах, мъгла), категория на опасност 3
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Остра токсичност (вдишване: прах, мъгла), категория на опасност 4
Acute Tox. 4 (Oral) Остра токсичност  (орална),  категория на опасност  4
Aquatic Acute 1 Опасно за водната среда —  остра опасност, категория  1
Aquatic Chronic 1 Опасно за водната среда —  хронична опасност,  категория  1
Skin Sens. 1 Сенсибилизация —  кожна,  категория на опасност 1
H302 Вреден при поглъщане
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H331 Токсичен при вдишване
H332 Вреден при вдишване
H400 Силно токсичен за водните организми
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
R20/22 Вреден при вдишване и при поглъщане
R22 Вреден при поглъщане
R23 Токсичен при вдишване
R43 Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата
R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни 

неблагоприятни ефекти във водната среда
N Oпасно за околната среда
T Токсичен
Xn Вреден

ИЛБ ЕС (REACH Приложение II)
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Тази информация се основава на нашите текущи познания и е предназначена да даде описание на продукта само за целите на здравеопазването, безопасността и околната 
среда. Поради това, тя не трябва да се тълкува като гаранция за  свойствата на продукта


