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1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО 
1.1 Идентификатор на продукта  
Търговско име: Антибактериален спрей за Работливи ръце 
Други наименования: няма 
Химично наименование: неприложимо  
Индексен номер Приложение VI CLP: неприложимо  
CAS №: неприложимо  
EC № неприложимо  
REACH регистрационен номер: неприложимо  
1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които 
не се препоръчват  
Употреба(и): Антибактериален спрей за Работливи ръце притежава бактерицидно, фунгицидно 
и ограничено вирусоцидно (вируси с обвивка) действие, предназначен за хигиенно обтриване на 
ръце и кожа в бита с дезинфекционен ефект 
Непрепоръчителна употреба(и): няма 
1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност  
Производител: ЛАВЕНА АД 
 Адрес: БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 

Индустриален квартал ПК 114 

тел. +359 54 850144 
е-mail:office@lavena.bg;  www.lavena.bg 

1.4 Телефонен номер при спешни случаи:  
УМБАСМ "Н.И.Пирогов" 
Телефон: +359 2 9154 409 /411 
e-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg;   
www.pirogov.bg  
 
2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ 
2.1 Класифициране на веществото или сместа  
Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)  
Препаратът е класифициран на базата на изчислителният метод за класифициране на химични смеси. 
Не се класифицира като опасен. 
2.2 Елементи на етикета  
Етикетиране в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP))  
Елементи на етикета: 
Пиктограми за опасност- няма 
Сигнална дума: няма 
Предупреждения за опасност- няма 
Препоръки за безопасност: 
P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца. 
P305+P351+P358 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. 
2.3 Други опасности  
PBT/vPvB: В съответствие с приложение XIII от Регламент (ЕО) № 1907/2006, не е устойчиво, не е 
биоакумулиращо и не е токсично (PBT).  
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3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ  
3.1 Вещества- не е приложимо 
3.2 Смеси- Съгласно Регламент 1907/2006 сместа е многокомпонентна 

 
Наименование CAS № / 

EC № 
Концентрация 

(%) 
Класифициране 

1272/2008/EC 

Alkyl (C12-18) 
dimethylbenzyl ammonium 
chloride 
(ADBAC(C12-18))  

68391-01-5/ 
269-919-4 

0.15 Корозивен за кожата Кат. 1B, H314 
Остра токсичност Кат.4, H302 
Остра опасност за водната среда Кат. 1, 
H400 

Didecyldimethylammonium 
chloride (DDAC) 

7173-51-5/ 
230-525-2 

0.15 Корозивен за кожата Кат. 1B, H314 
Остра токсичност Кат.4, H302 
Остра опасност за водната среда Кат. 1, 
H400 

 
 
4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ 
4.1 Описание на мерките за първа помощ  
При контакт с очите: Отстранете контактните лещи. Незабавно изплакнете очите обилно с течаща 
вода при отворен клепач. Потърсете квалифицирана лекарска помощ при наличието на 
дискомфорт. 
При контакт с кожата: Няма опасност при употреба съгласно инструкциите. При наличие на 
дразнене, изплакнете с вода. Потърсете квалифицирана лекарска помощ при наличието на 
дискомфорт. 
При поглъщане: Не са необходими мерки за първа помощ. 
При вдишване: Не са необходими мерки за първа помощ. 
4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти  
Остри реакции: не са известни  
Забавени последици: не са известни  
4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение: 
няма. 
5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 
5.1 Пожарогасителни средства  
Подходящи средства за гасене – в зависимост от материалите въвлечени в пожара.  
Не подходящи: не са известни  
5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа: не са известни  
5.3 Съвети за пожарникарите 
специални предпазни средства: Да се носят автономни дихателни апарати и защитно облекло, 
подходящи за борба с химически пожари 
предпазни действия: не са известни  
 
6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ 
6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи  
За персонала 
Работата в засегната зона  се прекратява, засегната зона се ограничава и обозначава; в зоната се 
допускат само работещи, извършващи ремонтни или други дейности за отстраняване на аварията 
или инцидента, като техният брой се ограничава до необходимия минимум.  
За лицата, отговорни за спешни случаи  
Да се избягва контакт с веществото. Да не се вдишват парите/аерозолите. Да се предприемат 
мерки за осигуряване  на приток на  чист въздух в затворените помещения Работещите трябва да 
носят  подходящи лични предпазни средства.. 
6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда  
Да не се допуска попадане в околната среда.  
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В случай на инцидент и/или разливане на препарата, да се предприемат мерки за неговото 
локализиране и ограничаване. Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на 
повърхностните и подземните води, почвата. 
6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване  
Отстрани механично. Измий остатъка с обилно количество вода. 
при малки разливи - да се попие с инертен материал, който да се постави в обозначени 
контейнери; при големи разливи: да се ограничи разлива при използване на инертни материали, 
да се събере и постави разлятото количество в контейнер за временно съхранение, след което 
отпадъците се третират съгласно действащото законодателство. 
6.4 Позоваване на други раздели-виж раздел 8 и 13  

 
7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ 
 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа  
Технически предпазни мерки: на работното място да се държат само количества, необходими за 
нормалното протичане на работния процес; съдове/опаковки/контейнери да не се оставят 
отворени; да се използва в проветриви/вентилирани помещения; да се избягва контакт с кожата и 
очите. 
Общи предпазни мерки(професионална хигиена): няма  
7.2 Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости  
Условия за съхранение: Да се съхранява само в оригинални и затворени опаковки, на хладно и 
сухо място. 
Несъвместими вещества/смеси Няма информация  
7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и) за масова употреба: ръцете или кожата се напръскват до 
пълно омокряне на повърхността. Време на въздействие- 1 минута. 

 
8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 
8.1 Параметри на контрол  
Гранични стойности на професионална експозиция Гранични стойности във въздух на работно 
място, съгласно Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на 
химични агенти при работа- няма: 
8.2 Контрол на експозицията  
Подходящ технологичен контрол: Осигуряване на ефективна вентилация на въздуха на работното 
място. 
Защита на дихателните пътища: не е необходима 
Защита на ръцете: не е необходима 
Защита на очите:. не е необходима 
Защита на кожата: не е необходима 
Хигиенни мерки: При големи разливи да се уведомят компетентните органи.  
 
9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 
9.1 Информация относно основните физични и химични свойства  
Външен вид: течност 
Мирис: специфичен на парфюмна композиция 
pH директно при 20°С: 4,0-5,0 
Точка на топене/замръзване- неприложимо  
Точка на кипене- неприложимо  
Точка на запалване- неприложимо 
Скорост на изпаряване- неприложимо  
Запалимост (твърдо вещество, газ)- неприложимо  
Долна/горна граница на запалимост и експлозия- неприложимо  
Налягане на парите- неприложимо  
Плътност на парите- неприложимо  
Относителна плътност неприложимо 
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Разтворимост(и)- разтворим във вода и етанол 
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода- неприложимо  
Температура на самозапалване -неприложимо  
Температура на разпадане- неприложимо  
Вискозитет/динамичен/ -няма данни  
Оксидиращи свойства- неприложимо  
Експлозивни свойства- неприложимо  
9.2 Друга информация  
други физични или химични параметри- няма  
 
10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ 
10.1 Реактивност – Не са известни при правилно използване на продукта.  
10.2 Химична стабилност – Стабилен при нормални условия  
10.3 Възможност за опасни реакции – Не са известни при правилно използване на продукта.  
10.4 Условия, които трябва да се избягват – Не са известни при правилно използване на продукта.  
10.5 Несъвместими материали – Не са известни  
10.6 Опасни продукти на разпадане – Не са известни  

 
11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
11.1 Информация за токсикологичните ефекти  
Токсикологичните свойства на препарата  не са изпитвани. Препаратът е класифициран по 
изчислителния метод 
Остра токсичност : орална, дермална, при вдишване – на базата на съществуващите 
токсикологични данни за суровините от които е произведен продукта, той се класифицира като 
нетоксичен.  
Дразнене: не са известни при правилно използване  
Корозивност: не са известни при правилно използване  
Сенсибилизация: не са известни при правилно използване  
Токсичност при повтарящи се дози: не са известни при правилно използване  
Канцерогенност: не са известни при правилно използване  
Мутагенност: не са известни при правилно използване  
Репродуктивна токсичност: не са известни при правилно използване  

 
12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
12.1 Токсичност  
Екотоксикологични данни за Алкил (C12-18) диметилбензиламониев хлорид: 
EC50 риба – < 1.0 mg/l (96 h) 
EC50 Daphnia magna – 0.016 mg/l (48 h) 
 
Екотоксикологични данни за Дидецилдиметил амониев хлорид: 
EC50 риба – 0.19 mg/l (96 h) 
EC50 Daphnia magna – 0.06 mg/l (48 h) 
EC50 Алги – 0.02 mg/l (96 h) 
 
12.2 Устойчивост и разградимост  
Биоразградимост: няма данни 
Първична биоразградимост : няма данни 
Крайна биоразградимост: няма данни 
Хидролиза, Окисляване- няма данни  
12.3 Биоакумулираща способност  
фактор за биоконцентрация- Не са известни данни  
12.4 Преносимост в почвата  
Коефициент на абсорбция: Не е определена  
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12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB  
Съгласно приложение XIII на Регламент (EC) No 1907/2006 – REACH: 
Тази смес не се счита за устойчива, биоакумулираща се, нито токсична (PBT). 
Тази смес не се счита за силно устойчива нито силно биоакумулираща (vPvB). 
12.6. Други неблагоприятни ефекти- няма  

 
13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 
13.1 Методи за третиране на отпадъци: Съгласно националното законодателство  
Отпадъци от опаковки/контейнери: Отпадъците от потребителските опаковки могат да бъдат 
изхвърляни в контейнерите за отпадъци.  
Третиране на отпадъци съгласно действащото законодателство: Производителят третира 
големите количества празни или дефектни опаковки, спазвайки действащото законодателство. 
Индустриалните отпадни води съдържащи продукта се третират съгласно действащото 
законодателство.  

 
14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО 
Готовият продукт не представлява опасност при транспортиране  
14.1 Номер по списъка на ООН неприложимо  
14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН неприложимо  
14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране неприложимо  
14.4 Опаковъчна група неприложимо  
14.5 Опасности за околната среда неприложимо  
14.6 Специални предпазни мерки за потребителите неприложимо  
14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC 
неприложимо 
 
15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА 
15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно 
безопасността, здравето и околната среда 
Всички компоненти са съгласно списъка на EINECS и /или ELINCS на ЕС. Този продукт не се 
класифицира като опасен, съгласно критериите Регламент 1272/2008 (CLP).  
15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес -няма 
 
16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
Предоставената информация е предназначена само за безопасна работа, използване, обработка, 
съхранение, транспортиране и обезвреждане и не трябва да се счита за гаранция или 
спецификация за качество. Информацията се отнася само за тази смес и не може да бъде 
валидна за други смеси, освен ако не е посочено. Лавена АД не поема отговорност за щети върху 
каквото и да било имущество, произтичащи от неправилна употреба.  
Основни източници на информация за попълване на ИЛБ: информация за изходните вещества 
(смеси). 


