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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

SECTION: 1 РАЗДЕЛ  1:  ИДЕНТИФИКАЦИЯ  НА
ВЕЩЕСТВОТО  /  СМЕСТА  И  НА  ФИРМАТА  /
ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1 Идентификатор на продукта: 
Име на продукта: „Deadex - Gel инсектициден препарат”

1.2  Идентифицирани  употреби  на  веществото  или  сместа,  които  са  от
значение, и употреби, които не се препоръчват: 
Биоцид – Инсектицид (Продуктов тип 18).
За контрол на хлебарки и мравки.

1.3  Подробни  данни  за  доставчика  на  информационния  лист  за
безопасност 
"Оборонхим БГ" ООД, ЕИК 202143077, 
гр. София, п.к. 1680, ж.к. Бели брези, ул."Нишава", №58, ет.1, ап.5
Тел/факс: 02/9590650

1.4. Телефонен номер при спешни случаи
Клиника по токсикология към УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"
Тел. +359 2 9154 409 (денонощен)
poison_centre@mail.orbitel.bg 
http://www.pirogov.bg 

РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класифициране на веществото или сместа: 

Продуктът  е  класифициран  в  съответствие  с  разпоредбите,  предвидени  в
Регламент  ЕС  1272/2008  (CLP)  (и  последващи  изменения  и  допълнения).
Всякаква  допълнителна  информация  относно  рисковете  за  здравето  и/или
околната среда са посочени в раздел 11 и 12 от този документ. 

Класифициране на сместа и индикация на опасностите:
Не се класифицира като опасен

2.2.Елементи на етикета: 
Съгласно  Регламент  (ЕС)  1272/2008  (CLP) и  следващите изменения  и
допълнения

Пиктограма:
няма

Сигнална дума:

mailto:poison_centre@mail.orbitel.bg
http://www.pirogov.bg/
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 няма

Предупреждения за опасност:
няма

Препоръки за безопасност:
P102 Да се съхранява извън обсега на деца. 
Р262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.
P301  +  P312  ПРИ  ПОГЛЪЩАНЕ:  при  неразположение  се  обадете  в  ЦЕНТЪР  ПО
ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар
P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно с вода и сапун.
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. Продължавайте да промивате. 
Р273 Да се избягва изпускане в околната среда. 

2.3 Други опасности: Този продукт не съдържа вещества с PBT или vPvB 
свойства.

SECTION: 2 РАЗДЕЛ  3:  СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ  ЗА
СЪСТАВКИТЕ

3.1 Вещества: Неприложимо
3.2 Смеси: 
Идентификация
наименование
CAS №/ ЕС № 

Концентрация
в %

Класификация съгласно 
Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP)

Имидаклоприд 
CAS № 138261-41-3 
EС № 428-040-8

0.5 Acute Tox. 4, H302
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410

Пълният текст на H  фразите е  посочен в раздел 16 на този информационен
лист.

SECTION: 3 РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА
ПОМОЩ

4.1 Описание на мерките за първа помощ:
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: Ако засегнатото лице не се чувства добре е показано
медицинско наблюдение.
ПРИ  ВДИШВАНЕ: Осигурете  чист  въздух.  Консултирайте  се  с  лекар  в  случай  на
дискомфорт.
ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:  Изплакнете устата старателно с вода.  Не предизвиквайте
повръщане, потърсете съвет от лекар (покажете опаковката или етикета).
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ПРИ  КОНТАКТ  С  ОЧИТЕ:  Отстранете  контактните  лещи,  ако  има  такива.
Измийте незабавно с голямо количество вода за най-малко 15 минути, дръжте
клепачите  напълно  отворени.  В  случай  на  зачервяване  или  дискомфорт
потърсете медицинска помощ. 
ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА. Изплакнете старателно кожата със сапун и вода. В
случай на зачервяване/раздразване потърсете медицинска помощ. 

4.2. Най-важни симптоми и въздействия, остри и отдалечени: 
За симптоми и ефекти, причинени от съдържащите се в продукта вещества, виж 
раздел 11.

4.3. Индикации за незабавна медицинска намеса и необходимост от 
специална лечение: 
Няма специфичен антидот. Прилага се симптоматично лечение.

РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1. Пожарогасителни средства 
ПОДХОДЯЩИ СРЕДСТВА ЗА ГАСЕНЕ НА ПОЖАР 
CO2, сух химически прах, пяна или воден спрей.

НЕПОДХОДЯЩИ СРЕДСТВА ЗА ГАСЕНЕ НА ПОЖАР 
Няма данни.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа
ОПАСНОСТИ ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЗЛАГАНЕ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР 
Токсични  и  дразнещи  газове  могат  да  бъдат  освободени  чрез  термично
изгаряне. Трябва да се вземат мерки замърсените остатъци от пожара да не се
филтрират в почвата или да се разпространяват неконтролируемо.

5.3. Съвети за пожарникарите
Ако  е  необходимо,  носете  автономен  дихателен  апарат  и  в  зависимост  от
размерите на пожара, носете пълен защитен костюм.

РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни
случаи 
Моля, обърнете внимание инструкции за безопасна работа и лични предпазни
средства – вж. раздел 8.

6.2. Мерки за опазване на околната среда 
В случай на инцидент и/или разливане на препарата да се предприемани мерки
за  неговото  локализиране  и  ограничаване,  а  събраното  количество  от
препарата  да  се  съхранява  временно  в  специални  плътно  затварящи  се  и
обозначени  съдове,  след  което  да  се  предава  на  лица,  притежаващи
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разрешение  по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (обн.,
ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.). 
Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и
подземните води, почвата, както и изпускане в канализацията.

6.3. Методи и средства за ограничаване и почистване 
При  събиране  на  разсипаното  да  се  ползват  лични  предпазни  средства.
Малките разсипвания се събират механично, след което замърсената зона се
измива с вода. Събраните отпадъци да се съхраняват в специални съдове и да
се  обезвредят  съгласно  изискванията  на  местното  законодателство.  При
големи  разсипвания  да  се  ограничи  замърсената  зона   и  незабавно  да  се
уведомят  оторизираните  органи.  Да  се  предпазят  от  замърсяване
канализацията и водните системи.

6.4. Препратка към други секции 
За информация относно безопасна работа и съхранение виж раздел 7.
За информация относно личните предпазни средства виж раздел 8.
Вижте раздел 13 за информация за изхвърляне.

РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа
Спазвайте инструкциите за употреба. При използване на продукта да не се яде,
пие или пуши. Измийте ръцете преди почивка и в края на работата.
Технически  мерки:  Предоставяне  на  станция  за  промиване  на  очите  и
санитарни инсталации в близост до работното място.
Специфични предпазни мерки: Измийте ръцете след работа.

7.2. Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости 
Технически мерки
Съхранявайте в плътно затворени контейнери на хладно, добре проветриво и
сухо  място.  Съхранявайте  контейнера  плътно  затворен.  Не  съхранявайте
храна, напитки и фуражи в складовата площ.
Температура
Да не се излага на температури над 40 оС и директна слънчева светлина.
Други препоръки
Съхранявайте  само  в  оригиналната  опаковка.  Не  използвайте  повторно
празната опаковка.

7.3. Специфични крайни употреби 
Идентифицираните употреби на този продукт са разгледани в Раздел 1.2. 
Използвайте само според инструкциите.

РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. Параметри на контрол

EPY 9.1.12 - SDS 1003
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Съставки  с  гранични  стойности,  изискващи  мониторинг  на  работното
място: 
Не съдържат вещества, които се нуждаят от мониторинг.

Контролни параметри
Съставки  с  гранични  стойности,  изискващи  мониторинг  на  работното
място:
Продуктът  не  съдържа  съставки  с  гранични  стойности  за  въздуха  на
работната среда (Наредба 13),които трябва да бъдат да бъдат наблюдавани
на работното място.

8.2 Контрол на експозицията:
ОБЩИ  ПРЕДПАЗНИ  И  ХИГИЕННИ  МЕРКИ:  Избягвайте  ненужния  контакт  с
продукта. Да не се яде, пие или пуши на работното място. Да се спазва добра
лична хигиена, когато се работи с химически продукти. 
ЗАЩИТА НА РЪЦЕТЕ: Пластмасови ръкавици. 
ЗАЩИТА НА КОЖАТА: Да се носи подходящо работно облекло.
ЗАЩИТА НА ОЧИТЕ: Защитни очила.
ЗАЩИТА НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА: Не е необходима при нормални условия
на употреба. 

Ограничаване и надзор на експозицията в околната среда:
Да  не  се  допуска  попадането  в  канализацията  /  повърхностните  или
подпочвените води. Информирайте съответните власти в случай на изтичане
във водни басейни или канализация.

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства
Физична форма: Гел
Цвят: Жълтеникав
Мирис: Специфичен 
pH ( 1 %-на воден разтвор ) 5.5 – 6.5
Температура на възпламеняване Няма данни
Пламна точка Не е запалим.
Температура на 
самовъзпламеняване 

Няма данни

Точка на кипене Няма данни
Експлозивни граници ( за етанол):
Точка на топене 

Не е взривоапосен.
Няма данни

Окислителни свойства Не е окислител
Налягане на парите 4.0 х 107mm
Специфично тегло 1.54, 25 оС
Коефициент на пречупване Няма данни
Разтворимост във вода Разтворим
Разтворимост в орагнични Няма данни

EPY 9.1.12 - SDS 1003
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разтворители 
Коефициент на разпределение n-
октанол/вода

Няма данни

Температура на разглаждане 230 оС
Плътност на парите Няма данни
Скорост на изпарение Няма данни

9.2. Друга информация: 
Няма налична друга съответна информация.

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1 Реактивност: 
Няма налични данни.

10.2 Химична стабилност: 
Продуктът е стабилен при използване съгласно спецификациите.

10.3. Възможност за опасни реакции:
Нe са предвидими опасни реакции при използване съгласно спецификациите.

10.4. Условия, които трябва да се избягват: 
Високи температури, директна слънчева светлина, висока влажност.

10.5. Несъвместими материали: 
Ароматизирани химикали, репеленти.

10.6. Опасни продукти на разпадане:
Въглеродни оксиди, азотни оксиди.

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Информация за токсикологичните ефекти:

Имидаклоприд
Орална LD50, плъхове – 609 mg/kg 
Не дразни дихателните пътища.
Не дразни кожата и очите.
Не е сенсибилизатор при контакт с кожата.
Не е класифициран като мутаген, канцероген и токсичен за репродукцията.

Биоцид:
Не притежава остра токсичност. Не е дразнител за очите, кожата и дихателните
пътища. Не е сенсибилизатор. Несе  класифицира като мутаген, канцероген и
токсичен за репродукцията.

РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
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Цялата информация за екотоксичността е свързана с активното вещество 

Имидаклоприд

12.1. Токсичност: 

Остра токсичност за риби :
LC50, 96 h– 211 mg / l. 

Остра токсичност за  Daphnia magna :
EC50, 48 h, Daphnia magna – 85 mg / l.

Инхибиращ ефект върху развитието на алги:
ErC50, 72 h > 10 mg/ l.

12.2. Устойчивост и разградимост: 

Биоразградим

12.3. Потенциал за биоакумулация: 
няма налични данни.

12.4. Преносимост в почвата: 
няма налични данни.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB: 
Неприложимо.

12.6. Други неблагоприятни ефекти: 
Няма налична информация.

РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

13.1 Методи за третиране на отпадъците: 
Отпадъците от биоцида като остатъчни количества да се събират временно в
специални  плътно  затварящи  се  и  обозначени  съдове,  след  което  да  се
предава на лица,  притежаващи разрешение по реда на чл.  67 от Закона за
управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.) 
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 ЗУО.

Класифициране на отпадъците:
(Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците ((обн., ДВ, бр. 66 от 

8.08.2014))
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07 04 Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на органични 
смеси за растителна защита (с изключение на 02 01 08 и 02 01 09), смеси за 
консервация на дървесина (с изключение на 03 02) и други биоциди

07 04 04  други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
15 01 Опаковки

15.01. 10* – опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени
с опасни вещества 

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

14.1. UN номер 
Не се класифицира.
14.2. UN точното име на пратката: 
Неприложимо.
14.3. Клас на опасност при транспорт 
Неприложимо.
14.4. Група опаковки 
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 Код IBC. 
Неприложимо.

РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ 
законодателство относно безопасността, здравето и околната среда 
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. 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета от 18 декември 2006
година  относно  регистрацията,  оценката,  разрешаването  и  ограничаването  на
химикали (REACH).
Тази формулация е извън обхвата на Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския
парламент относно веществата, които разрушават озоновия слой.
Тази формулация е извън обхвата на Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския
парламент  и  на  Съвета  от  29  април  2004  г.  относно  устойчивите  органични
замърсители и за изменение на Директива 79/117 / ЕИО.
Тази формулация е извън обхвата на Регламент (ЕО) № 649/2012 на Европейския
парламент относно износа и вноса на опасни химикали.
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Информация  относно националното  законодателство,  взети  предвид  при
изготвяне на информационния лист за безопасност:
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (обн., ДВ,
бр. 10 от 2000г.);
Закон за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г.);
Закон за здравословни и безопасни условия на труд – (обн. ДВ. бр.124 от 23 Декември

1997 г.);
Закон за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.);
Наредба  № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн.,  ДВ,  бр.  66 от

8.08.2014 г.);
Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с
експозиция на химични агенти при работа (обн. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2004 г.).
15.2. Оценка на химическата безопасност 
Няма налична оценка за химическа безопасност за този продукт.

РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Пълен текст на предупрежденията за опасност, споменатии в раздел 3 на този
информационен лист: 

H302 Вреден при поглъщане

H400 Силно токсичен за водните организми
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект 

Бележки за потребителите: 
Информацията, която се съдържа в настоящия информационен лист се основава на
нашите знания към датата на последната версия. Потребителите трябва да се уверят
в пригодността и пълнотата на информацията в зависимост от вида на употреба на
продукта. 
Употребата  на този  продукт  не е обект  на нашия директен  контрол, следователно,
потребителите  носят  отговорност  за  съответствието  на  употребата  с  действащите
законови  и  подзаконови  разпоредби  за  здраве  и  безопасност.  Производителят  се
освобождава от всяка отговорност при неподходящи употреби. 
Уверете  се,  че  персоналът  е  с  подходящо  обучение  за  това,  как  да  използват
химически продукти. 

Изменение и допълнение спрямо предишната версия от 05.03.2013 г.
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