
В съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 - 2015/830

Информационен лист за безопасност
Дата на издаване  17-03-2014 Дата на ревизията  10-10-2019 Версия  5.02

Раздел 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Идентификатор на продукта  
Наименование на продукта Solinure GT 10-5-39+2MgO+TE
Код на продукта 29190325GA
Синоними Solinure GT 10-2.2-32.4+1.2Mg+TE
Чисто вещество/смес Cмес.

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се 
препоръчват  
Препоръчителна употреба Тор (PC12). Само за професионални потребители.
Употребите, които не се препоръчват Потребителска употреба [SU 21].

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност  

За повече информация, моля, свържете се с  INFO-MSDS@EVERRIS.com.

1.4. Телефонен номер при спешни случаи  Int: +44 1235 239 670 (24h).

Раздел 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класифициране на веществото или сместа  
Cмес

Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)
Сериозно увреждане/дразнене на очите Категория 1  - (H318)

2.2. Елементи на етикета  

Сигнална дума:  Опасност

Предупреждения за опасност:
H318 - Причинява сериозно увреждане на очите

H272 - Може да усили пожара; окислител
Съдържа Калиев сулфат; K2SO4

Препоръки за безопасност:
P280 - Използвайте предпазни очила/предпазна маска за лице
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. Продължете с изплакването
P310 - Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване.
Тютюнопушенето забранено
P221 - Вземете всички предпазни мерки за избягване на смесването с горими материали
P501 - Съдът да се изхвърли в в съответствие с местната уредба.

Everris International BV
Nijverheidsweg 1-5; 6422 PD Heerlen (NL); Tel: +31 (0) 45-5609100; Fax: +31 (0) 45-5609190.

Оксидиращи твърди вещества Категория 3  - (H272)
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Раздел 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.1  Вещества  

Химично наименование EC-No. № по CAS Процентн
о тегло

Класификация съгласно
Регламент (ЕО) ном.

1272/2008 [CLP]

Регистрационен
номер съгласно
Регламент REACH

Калиев нитрат; KNO3 231-818-8 7757-79-1 65 - 80% Ox. Sol. 3 (H272) 01-2119488224-35
Калиев сулфат; K2SO4 231-915-5 7778-80-5 10 - 25% Eye Dam. 1 (H318) 01-2119489441-34

Fe-EDTA 239-802-2 15708-41-5 0.1 - 1% Не е класифициран 01-2119496228-27
Mangan EDTA 239-407-5 15375-84-5 < 0.1% Не е класифициран 01-2119493600-40

скучен кисел; H3BO3 233-139-2 10043-35-3 < 0.1% Repr. 1B (H360FD) 01-2119486683-25
Меден-EDTA, Cu-EDTA 237-864-5 14025-15-1 < 0.1% Eye Irrit. 2 (H319)

 Acute Tox. 4 (H302)
01-2119963944-23

Натриев молибдат;
Na2MoO4+2H2O

231-551-7 7631-95-0 < 0.1% Не е класифициран 01-2119489495-21

Component Кандидат-вещества пораждащи сериозно
безпокойство (SVHC)

скучен кисел; H3BO3

 10043-35-3 ( < 0.1% )
Наличен

За пълния текст на H- и EUH-фразите: вижте раздел 16  

Раздел 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1. Описание на мерките за първа помощ  
Общи положения Мерките за оказване на първа помощ трябва да се изпълняват само от обучен

персонал.

Вдишване Възможни симптоми са кашлица и/или затруднено дишане. При спиране на дишането
осигурете изкуствено дишане. Ако симптомите продължат, обадете се на лекар.

Контакт с кожата: Ако раздразнението на кожата продължава, повикайте лекар.

Контакт с очите: Да се измие обилно с вода, включително и под клепачите. Ако очното раздразнение
продължава, консултирайте се със специалист.

Поглъщане: Възможни симптоми са гадене и/или повръщане. Да се почисти устата с вода и след
това да се изпие много вода. Ако пострадалият повръща докато лежи по гръб,
поставете го в странично стабилно положение. Никога не давайте нищо през устата
на човек в безсъзнание. Да се извърши консултация с лекар, ако се налага.

4.2. Най-важните симптоми и ефекти, както остри, така и забавени  
Никакви при нормална обработка

4.3. Признаци за необходимост от неотложни медицински грижи и специално лечение  
Никакви при нормална обработка.

Раздел 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ
5.1. Пожарогасителни средства  
Подходящи пожарогасителни средства изобилни количества вода.

Противопожарни уреди и материали забранени поради 
обезопасителни причини 

Високообемна водна струя.
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5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа  
Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи и токсични газове и пари. Самият продукт не
гори. Може да усили пожара; окислител.

5.3. Съвети за пожарникарите  
Използвайте агент за гасене, който е подходящ за вида пожар, заобикалящ материала. В случай на пожар и/или експлозия
да не се вдишва дима. Пожарникарите трябва да носят автономен дихателен апарат и пълна противопожарна екипировка.

Раздел 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи  
Лични предпазни мерки: Осигурете подходяща вентилация. Избягвайте образуването на прах. Носете лични

предпазни средства. Носете лични предпазни средства.
За лица за реагиране при авария Използвайте личните предпазни средства, препоръчани в Раздел 8.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда  
Да се предотврати навлизане на продукта в канализация. Не замърсявайте повърхностните води.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване  
Методи за ограничаване: Да се предотврати по-нататъшно изтичане или разлив, ако това е безопасно.
Методи на почистване: Съберете с лопата или метла. Не предизвиквайте прашен облак чрез употреба на

четка или сгъстен въздух. Да се предотврати навлизане на продукта в канализация.

6.4. Позоваване на други раздели  
§ 8, 12, 13.

Раздел 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа  
Общи хигиенни съображения: Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на

промишлена хигиена и безопасност. Използвайте личните
предпазни средства, препоръчани в Раздел 8. При работа не
се хранете, не пийте и не пушете.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости  
Технически условия за съхранение: Дръжте контейнерите сухи и плътно затворени, за да

избегнете абсорбирането на влага и замърсяване. Да се
съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. За
запазване на качеството: Да не се излага на пряка слънчева
светлина, да се съхранява на сухо място, а веднъж
отворената опаковка да се затваря добре. Съхранявайте при
температури между 0 °C  и 40 °C.

Опаковъчни материали Съхранявайте в оригиналния контейнер. Да се съхранява в
затворен съд.

PGS-7 (Холандия) 1.3/C
LGK (Германия) 5.1B

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)  
Специфична(и) употреба(и) Тор; www.everris.com; Прочетете и следвайте инструкциите

на етикета
Сценарий на експозиция Cмес. Не се изисква.

Раздел 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. Параметри на контрол  

Калиев нитрат; KNO3

Австралия > 10 mg/m3

Bulgaria - OEL- TWAs 5.0 mg/m3 TWA
Latvia - OEL - TWAs 5 mg/m3 TWA
Калиев сулфат; K2SO4

Bulgaria - OEL- TWAs 10.0 mg/m3 TWA
Latvia - OEL - TWAs 10 mg/m3 TWA
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Fe-EDTA
Дания TWA: 1 mg/m3

Финландия TWA: 1 mg/m3

Португалия TWA: 1 mg/m3

Испания - Граници на експозиция в работна среда - VLE TWA: 1 mg/m3

Швейцария TWA: 1 mg/m3

UK EH40 WEL: 1 mg/m³ TWA
Mangan EDTA
Чешка Република OEL 1 mg/m3 TWA
Ейре TWA: 0.2 mg/m3

STEL: 0.6 mg/m3

скучен кисел; H3BO3

Австралия 12 mg/m3

Белгия - 8 часа VLE 2 mg/m3 TWA borate
Bulgaria - OEL- TWAs 5.0 mg/m3 TWA (as B, listed under Boron and its inorganic compounds)
Ейре TWA: 2 mg/m3

STEL: 6 mg/m3

Latvia - OEL - TWAs 10 mg/m3 TWA
Португалия STEL: 6 mg/m3

TWA: 2 mg/m3

Испания - Граници на експозиция в работна среда - VLE STEL: 6 mg/m3

TWA: 2 mg/m3

Швейцария STEL: 1.8 mg/m3

TWA: 1.8 mg/m3

Меден-EDTA, Cu-EDTA
Австрия STEL 0.4 mg/m3

TWA: 0.1 mg/m3

Австралия N.A.
Финландия TWA: 0.02 mg/m3

Натриев молибдат; Na2MoO4+2H2O
Австрия STEL 10 mg/m3

TWA: 5 mg/m3

Чешка Република OEL 5 mg/m3 TWA
Дания TWA: 5 mg/m3

Финландия TWA: 0.5 mg/m3

FR - OEL - 8h VMEs TWA: 5 mg/m3

STEL: 10 mg/m3

Ейре TWA: 10 mg/m3

STEL: 30 mg/m3

Норвегия TWA: 5 mg/m3

STEL: 10 mg/m3

Полша STEL: 10 mg/m3

TWA: 4 mg/m3

Португалия TWA: 0.5 mg/m3

Испания - Граници на експозиция в работна среда - VLE TWA: 0.5 mg/m3

Швейцария TWA: 5 mg/m3

Получено ниво без ефект за хората (DNEL) 

Component Орална Дермален вдишване
Калиев нитрат; KNO3

 7757-79-1 ( 65 - 80% )
20.8 mg/kg bw/day 36.7 mg/m³

Калиев сулфат; K2SO4

 7778-80-5 ( 10 - 25% )
21.3 mg/kg bw/day 37.6 mg/m3

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)
Няма налични данни

Component Прясна вода Сладководен
седимент

Морска вода Морски
седимент

Почва Въздействие
върху

пречистването
на канални
води

Калиев нитрат; KNO3

 7757-79-1 ( 65 - 80% )
0.45 mg/l 0.045 mg/l 18 mg/l

Калиев сулфат; K2SO4 0.68 mg/l 0.068 mg/l 10 mg/l
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 7778-80-5 ( 10 - 25% )

8.2. Контрол на експозицията  

Лични предпазни средства  
Защита на очите/лицето Да се носят предпазни средства за очите/лицето
Защита на ръцете Ръкавици. Нитрилен каучук (0.26 mm). Време на проникване. > 8 h.
Дихателна защита Не се изисква; само при образуване на аерозол. В случай на експозиция на мъгла,

спрей или аерозол да се носи лична дихателна защита и защитно облекло
Защита на кожата и тялото Леко защитно облекло
Хигиенни мерки Да се съблюдават обичайните домакински правила. При работа не се хранете, не

пийте и не пушете. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.

Раздел 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства  
Физическо състояние: Твърдо вещество
Външен вид: Crystals, Прах(ове)
Цвят светлокафяв.
Мирис: Никакви
Обемна плътност: +/- 1200 kg/m3

pH: 4.5  @ 21°C (@ 200 g/l)
Точка на топене/точка на замръзване Няма налични данни
Точка (интервал) на кипене: Твърдо вещество. Hе се прилага.
Точка на възпламеняване: Твърдо вещество. Hе се прилага.
Скорост на изпаряване: Твърдо вещество. Hе се прилага.
Запалимост (твърди вещества, газ) Невъзпламеним
налягане на парите Твърдо вещество. Hе се прилага.
Гъстота на изпаренията Твърдо вещество. Hе се прилага.
Относителна плътност Няма налични данни
Разтворимост във вода Няма налични данни
Разтворимост(и) Няма налични данни
Коефициент на разпределение Твърдо вещество. Hе се прилага.
Температура на самозапалване: Няма налични данни
Температура на разпадане: Няма налични данни
Експлозивни свойства Не крие риск от експлозия.
Оксидиращи свойства Може да усили пожара; окислител.
9.2. Друга информация  
Съдържание на летливите органични съединения в % Твърдо вещество. Hе се прилага.

Раздел 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност  
Нереактивоспособно.

10.2. Химична стабилност  
Устойчиво при нормални условия.
10.3. Възможност за опасни реакции  
Никакви при нормална обработка. Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи и токсични
газове и пари.

10.4. Условия, които трябва да се избягват  
Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване. Горенето произвежда неприятни и
токсични изпарения.

10.5. Несъвместими материали  
Дръжте далеч от катализатори от рода на деривати на хексавалентен хром и метални халиди. Дръжте далеч от запалими
продукти (горива) като въглища, дърва, брашно, сажди и др.

10.6. Опасни продукти на разпадане  
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Раздел 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1. Информация за токсикологичните ефекти  

Информация за продуктите
Ако този продукт е смес, класификацията не се базира на токсикологични изследвания за този продукт, а се основава
единствено на токсикологични изследвания за съставки, намерени в този продукт. По-подробна информация за
веществата и/или съставките може да бъде предоставена в другите раздели на настоящия ИЛБ

Информация относно вероятните пътища на експозиция  

Вдишване Вдишването на прах с висока концентрация може да предизвика раздразнение на
дихателните пътища.

Контакт с очите Може да причини слабо раздразнение.

Контакт с кожата Може да предизвика раздразнение.

Поглъщане Може да причини стомашно-чревен дискомфорт, ако се консумира в големи
количества.

Информация за токсикологичните ефекти 
Няма известни
Остра токсичност  
Следните стойности се изчисляват на базата на глава 3.1 от документа на GHS (Глобална хармонизирана система)
ATEmix (орална) 41,772.00  mg/kg

Неизвестна остра токсичност 0% от сместа се състоят от съставка(и) с неизвестна токсичност.
Калиев сулфат; K2SO4 (7778-80-5)

Химично наименование LD50 Oral LD50 Dermal LC50 Inhalation
Калиев нитрат; KNO3 = 3015 mg/kg  ( Rat ) > 2000 mg/kg > 527 mg/m3

Калиев сулфат; K2SO4 = 6600 mg/kg  ( Rat ) > 2000 mg/kg  ( Rat ) N.E.
Fe-EDTA = 5 g/kg  ( Rat ) > 5000

mg/kg  ( Rat )
> 5000 mg/kg  ( Rat ) > 2.05 g/m3  ( Rat ) 4 h

скучен кисел; H3BO3 = 2660 mg/kg  ( Rat ) > 2000 mg/kg > 0.16 mg/L  ( Rat ) 4 h
Натриев молибдат; Na2MoO4+2H2O = 4233 mg/kg  ( Rat ) > 2000 mg/kg (Rat) > 2080 mg/m3  ( Rat ) 4 h

Настъпващи след известен период и непосредствени ефекти, както и хронични последствия от краткотрайна и 
дълготрайна експозиция
Ако този продукт е смес, класификацията не се базира на токсикологични изследвания за този продукт, а се основава
единствено на токсикологични изследвания за съставки, намерени в този продукт. По-подробна информация за
веществата и/или съставките може да бъде предоставена в другите раздели на настоящия ИЛБ

Сериозно увреждане/дразнене на
очите

Класификация въз основа на отделните съставки на сместа.

Респираторна или кожна
сенсибилизация

Класификация въз основа на отделните съставки на сместа.

Мутагенност на зародишните
клетки

Класификация въз основа на отделните съставки на сместа.

Канцерогенност Класификация въз основа на отделните съставки на сместа.

Токсичност за репродукцията Класификация въз основа на отделните съставки на сместа.

СТОО - еднократна експозиция Класификация въз основа на отделните съставки на сместа.

СТОО - многократна експозиция Класификация въз основа на отделните съставки на сместа.
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Опасност при вдишване Класификация въз основа на отделните съставки на сместа.

Раздел 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1. Токсичност  
Екотоксичност Не допускайте изпускане в околната среда
Неизвестна токсичност за водната среда 0% от сместа се състои от компонент(и) с неизвестни

опасности за водната среда.

Химично
наименование

Водорасли/водни
растения

Риби Токсичност за
микроорганизми

Ракообразни

Калиев сулфат; K2SO4 2900: 72 h
Desmodesmus

subspicatus mg/L EC50

653: 96 h Lepomis
macrochirus mg/L LC50

3550: 96 h Lepomis
macrochirus mg/L LC50

static 510 - 880: 96 h
Pimephales promelas

mg/L LC50 static

- 890: 48 h Daphnia
magna mg/L EC50

скучен кисел; H3BO3 - 1020: 72 h Carassius
auratus mg/L LC50

flow-through

- 115 - 153: 48 h Daphnia
magna mg/L EC50

12.2. Устойчивост и разградимост  
Устойчивост и разградимост Не са открити трайни или натрупващи се ефекти.

12.3. Биоакумулираща способност  
Биоакумулиране Не се натрупва в биологична среда.

Химично наименование LOGPOW
скучен кисел; H3BO3 -0.757

12.4. Преносимост в почвата Няма налични данни.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB Няма налични данни.

12.6. Други неблагоприятни ефекти Няма налични данни.

Раздел 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

13.1. Методи за третиране на отпадъци  
Обезвреждане на отпадъци Обезвреждането трябва да е в съответствие с валидните регионални, национални и

местни закони и разпоредби.
Замърсена опаковка Да не използвате контейнера отново.
Друга информация Използвайте продукта изцяло. Опаковъчният материал представлява разхищение на

ресурси.

Раздел 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

IMO / IMDG
14.1  
UN-номер: 1479
14.2  
Експедиторско име на продукта: Оксидиращо твърдо вещество, няма други спецификации

(Potassium nitrate)
14.3  
Клас на опасност: 5.1
14.4  
Опаковачна група: III
Ограничено количество 5 kg
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14.5  
Морски замърсител Не е регламентиран
14.6  
EmS: F-A / S-Q
Специални разпоредби 223, 274, 900
14.7  
Транспортиране в насипно състояние съгласно
приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC

Няма налични данни

ADR/RID
14.1  
UN-номер: 1479
14.2  
Експедиторско име на продукта: Оксидиращо твърдо вещество, няма други спецификации

(Potassium nitrate)
14.3  
Клас на опасност: 5.1
14.4  
Опаковачна група: III
14.5  
Опасност за околната среда Не е регламентиран
14.6  
Специални разпоредби 274
Код за ограничения при преминаване през тунели E
Ограничено количество 5 kg

IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт)
14.1  
UN-номер: 1479
14.2  
Експедиторско име на продукта: Оксидиращо твърдо вещество, няма други спецификации

(Potassium nitrate)
14.3  
Клас на опасност: 5.1
14.4  
Опаковачна група: III
14.5  
Опасност за околната среда Не е регламентиран
14.6  
Специални разпоредби A3

Раздел 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето 
и околната среда  

Белгия 

Component Belgium - Major Accidents - Qualifying
Quantities for Safety Reporting

Belgium - Major Accidents - Qualifying
Quantities for Accident Prevention

Калиев нитрат; KNO3

 7757-79-1 ( 65 - 80% )
10000 tonne; 5000 tonne 5000 tonne (in cases where this dangerous

substance falls within category P5a
Flammable liquids or P5b Flammable liquids,
then for the purposes of this Regulation the
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lowest qualifying quantities applies); 1250
tonne

Дания 
Дания Няма налични данни

Франция  
ICPE (FR): Класифицирано пускане в употреба: член 4706

Германия  
LGK (Германия) 5.1B
Категория на застрашеност на водата (WGK): 1 (класификация от Everris)
GefStoffV (DE): C III

Component German WGK Section
Калиев нитрат; KNO3

 7757-79-1 ( 65 - 80% )
1

Калиев сулфат; K2SO4

 7778-80-5 ( 10 - 25% )
1

Fe-EDTA
 15708-41-5 ( 0.1 - 1% )

2

Mangan EDTA
 15375-84-5 ( < 0.1% )

2

скучен кисел; H3BO3

 10043-35-3 ( < 0.1% )
1

Меден-EDTA, Cu-EDTA
 14025-15-1 ( < 0.1% )

2

Натриев молибдат; Na2MoO4+2H2O
 7631-95-0 ( < 0.1% )

1

Component EU - Explosives Precursors Marketing and
Use (98/2013) - Substances Subject to
Suspicious Transactions Reporting

EU - REACH (1907/2006) - Annex XVII -
Restrictions on Certain Dangerous
Substances

Калиев нитрат; KNO3

 7757-79-1 ( 65 - 80% )
Present

скучен кисел; H3BO3

 10043-35-3 ( < 0.1% )
Use restricted. See item 30.

Component EU - REACH (1907/2006) - Article 59(1) - Candidate List of
Substances for Eventual Inclusion in Annex XIV

скучен кисел; H3BO3

 10043-35-3 ( < 0.1% )
Reason for inclusion Toxic for reproduction, Article 57c (233-139-2)

15.2. Оценка на безопасността на химичното вещество  
Употребата на веществото (ите) се покрива съгласно Регламент 1907/2006
Да се обърне внимание на Директива 98/24/EО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове,
свързани с химични агенти на работното място

Химично наименование Ограничено вещество според REACH,
Приложение XVII

Вещество, което подлежи на
разрешаване според REACH,

Приложение XIV
скучен кисел; H3BO3 Use restricted. See item 30.

Раздел 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Пълният текст на Н-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3
- H360FD - Може да увреди оплодителната способност. Може да увреди плода
- H302 - Вреден при поглъщане
- H318 - Причинява сериозно увреждане на очите
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IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS:  Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PNEC: Predicted No Effect Concentration
DNEL: Derived No-Effect Level
REACh: Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals
CLP: EU-GHS; Classification, Labelling and Packaging
OEL: Occupational Exposure Limit
TWA: Time Weighted Average
ATE: Acute Toxicity Estimate
EUH phrase: CLP (EU) specific hazard statement
LD50: Lethal dose, 50%.
LC50: Lethal concentration, 50%.
SVHC: Substance of Very High Concern.
Класификационна процедура • Метод на изчисление

• Експертно мнение и значимост на доказателствения
материал

Основни позовавания и източници на данни в
литературата

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 - 2015/830.
Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP).

Приготвено от Regulatory Affairs Department (INFO-MSDS@EVERRIS.COM)

Дата на издаване 17-03-2014

Ограничения за употребата Само за професионални потребители

Причина за ревизията *** Показва промените, направени след последната
редакция. Тази версия замества всички предишни версии.

Доколкото това е известно в Everris, към датата на изготвянето на този документ информацията, която се съдържа в него е възможно най-точна и надеждна.
Въпреки това не се дава никаква гаранция, пряка или косвена, по отношение на точността или надеждността, и Everris не носи отговорност за никакви загуби
или щети, възникнали от използването му. Този документ не дава нито пряко, нито косвено право да се използва патентовано изобретение без лиценз. Освен
това Everris не носи отговорност за щети или наранявания в резултат от неправилна употреба, от неспазване на препоръчания начин на приложение или от
каквито и да било рискове, произтичащи от свойствата на продукта. ***.
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