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1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 

Информация за продукта 

Търговското наименование : NETAN 10 L RUS/UA/BG/RO 
индентификационен номер : 61519 

 
Употреба на 
веществото/сместа 

: Почистващо вещество 
Само за професионална употреба. 

 
Фирма/Производител : БУЛИНЖЕНЕРИНГ КЪМПАНИ ООД 

ул. Кишинев 5А, офис 4 
BG 1407 София 
 

Телефон : 0700 18 388  
Факс : 02 / 962 22 79  
Email адрес Отговорно 
лице/издател 

:  

Телефон за спешни случаи : 02/ 915 44 11 
 

 
2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ 

Препоръки към хората и околната среда в случай на риск 

Не е опасна субстанция или смес, съгласно EC-директиви 67/548/EEC или 1999/45/EC. 
 
3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 

Химическо естество : Воден разтвор на повърхностноактивни вещества. 
 

Опасни съставки 

Химическо име CAS номер EC-No. / 
Регистрацио
нен номер 

Класификация Концентрация 
[%] 

alcohol ethoxylate, 
C13, branched, 
ethoxylated 

69011-36-5  Xn; R22 
Xi; R41 
 

>= 2 - < 5 

Sodium C13-17 alkane 
sulfonate (INCI) 

85711-69-9 288-330-3 Xi; R38 
Xi; R41 
 

>= 1 - < 2 

 
За пълния текст на R фразите, споменати в тази Секция, виж Секция 16. 

 
4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ 

Основни указания : Няма опасност, изискваща специални мерки за първа 
помощ.  
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Вдишване : При случайно вдишване на прах или пари от прегряване 
или горене изведете на чист въздух. Ако симптомите 
продължават, повикайте лекар.  
 

Контакт с кожата : Веднага се освободете от заразените дрехи и обувки. 
Отмийте обилно с вода и сапун.  
 

Контакт с очите : Свалете контактните лещи. Защитете незасегнатото око. 
При промиването отваряйте широко очите. Облейте 
незабавно, обилно с вода, също и под клепачите, за 
минимум 15 минути.  
 

Поглъщане : Почистете устната кухина с вода и след това пийте 
обилно вода. Не давайте мляко или алкохолни напитки. 
Никога не давайте нещо през устата на човек в 
безсъзнание.  
 

 
5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 

Подходящи средства за 
гасене на пожар 

: Гасете, съобразявайки се с местните обстоятелства и 
околната среда. 
 

Специфични опасности при 
пожарогасене 

: Не позволявайте оттичането след борба с пожар да 
навлиза в отходни системи или водоизточници.  
 

специални предпазни 
средства за пожарникарите 

: В случай на пожар носете автономен дихателен апарат.  
 

Допълнителна информация : Събирайте отделно замърсената вода от гасенето на 
пожара. Не я изхвърляите в канализацията. Остатъците 
от пожара и замърсената вода от гасенето да се 
отстранява в съответсвие с местните наредби.  

 
6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ 

Мерки за опазване на 
околната среда 

: Внимавайте материалът да не попада в отходни тръби и 
водоизточници. Без нужда от особени мерки за 
предпазване на околната среда.  
 

Средства за почистване : Избършете с попиващ материал (напр. памучен или 
вълнен парцал). Да се държи в подходящи, затворени 
контейнери за изхвърляне.  
 

 
7. РАБОТА С ВЕЩЕСТВОТО/ ПРЕПАРАТА И СЪХРАНЕНИЕ 

Работа с веществото/препарата 

Указания за безопасно 
манипулиране 

: За лична защита вижте раздел 8. Не се изискват 
специални указания.  
 

Препоръки за предпазване 
от огън и експлозий 

: Нормални мерки за превантивна противопожарна защита. 
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Съхранени 

Изисквания за складови 
помещения и контейнери 

: Пазете контейнера плътно затворен в сухо и добре 
проветрявано място. Съхранявайте при стайна 
температура в оригиналния контейнер.  
 

Препоръки за основно 
складиране 

: Без специални ограничения за съхранение с други 
продукти.  
 

Друга информация :  Не се разлага ако се съхранява и използва по 
предназначение.  
 

 
8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА /ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 

Съставки с контролни параметри за околната среда 

Не съдържа вещества за които има норми за наличие на работното място. 
 
Лична обезопасителна екипировка 

Защита на дихателните 
пътища 

: Обикновено не се изискват лични дихателни защитни 
средства.  
 

Защита на ръцете : При продължителен или непрекъснат контакт използвайте 
защитни ръкавици.  
 

Защита на очите : Защитни стъкла  
 

Обезопасяване на кожата и 
тялото 

: Защитен костюм  
 

Хигиенни мерки : Основни мерки за промишлена хигиена.  
 

 
9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 

Външен вид 

Форма : течност  
 

Цвят : безцветен 
 

Мирис : характерен 
 

 
Информация за безопасност 

Точка на запалване : неприложим 
 

pH  : приблизително. 7,5 
 

Точка на кипене/интервал 
на кипене 

: Няма налична информация. 
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Гъстота : приблизително. 1,005 g/cm3 
 

Разтворимост във вода : разтворим 
 

отклонение : 5,5 °Brix 
 

 
10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ 

Условия, които трябва да 
се избягват 

: няма информация 
 

Термално разлагане : няма информация 
 

Опасни реакций : Стабилност:  
Не са споменати никакви опасности. 
 

 
11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Дразнене на кожата : Според класификацията на ЕС, продуктът не е считан за 
дразнещ кожата. 
 

Дразнене на очите : Според класификацията на ЕС, продуктът не е считан за 
дразнещ очите. 
 

Сенсибилизация : няма информация 
 

Допълнителна информация : няма информация  
 

 
12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Информация за премахване (устойчивост и деградивност) 
Способност за 
биодеградация 

: Повърхностно активното вещество(ства), съдържащо(щи) 
се в тази формула, отговаря(рят) на критериите за био-
разпад според Регламент (ЕО) № 648/2004, касаещ 
миещите препарати.  

Допълнителна екологична информация 

Допълнителна екологична 
информация 

: Няма данни за този продукт.  
 

 
13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 

Продукт : Предоставете останалите и нерециклируемите разтвори 
на оторизирана компания за изхвърляне. 
 

Заразен опаковъчен 
материал 

: Изпразнете от останалото съдържание. Празните 
контейнери, трябва да бъдат откарани до одобрените 
съоражения за рециклиране или изхвърляне.  
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Код на Отпадък : Европейски каталог за отпадъци 
200129 
Според Европейският каталог за отпадъци, кодовете за 
отпадъци не са специфични за самия продукт, а 
спецификата им се определя от неговото прилагане. 
Кодовете за отпадъци се определят от потребителя по 
възможност след обсъждане с компетентни органи по 
изхвърлянето на отпадъци.  

 
14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ 

 
ADR/RID  
Безопастни продукти 

 
IMDG  
Безопастни продукти 

 
Не е класифициран като опасен по отношение на правилата за транспорт. 
 

 
15. ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА 

Обозначение по смисъла на EC директивата 

 
Обозначение на специални 
смеси 

: Инструкция за безопасност се предоставя на 
професионалисти при поискване. 
 

 
Национално законодателство 

Главно Законодателство 
касаещо/отнасящо се до 
опасността от инциденти 

: 96/82/EC Нова Информация: 2003 
Не важи Директива 96/82/EC 
 

VOC съдържание : Процент на летливост: 0,34 % 
73,08 g/l 
VOC съдържание изключващо вода 
 

VOC съдържание : Процент на летливост: 0,34 % 
3,41 g/l 
VOC съдържанието валидно само за покривни материали 
използвани върху дървени повърхности 
 

 
16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

Текст на R-фразите използван под заглавия 2 и 3 

R22 Вреден при поглъщане.  
R38 Дразни кожата.  
R41 Риск от тежко увреждане на очите.  
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Допълнителна информация 

Информацията в настоящото указание за безопасна употреба е коректна в рамките на 
нашето знание и информация в деня на публикация. Предоставената информация е 
предназначена да служи само за указание при за правилна и безопасна употреба, 
манипулация, съхранение, транспорт и отстраняване и не прябва да се счита за гаранция 
или качественна характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и нее 
валидна в случай на употреба в комбинация с други материали или при други процеси 
освен ако това нее уповестено в текста. 
 
Лице за контракт : Развитие на продукта/безопасност на продукта 
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