ТЕЧЕН МИЕЩ ПРЕПАРАТ
“ВАЛЕНТИНО”
съгласуван с МЗ №47-22-КМ-0055/1995 г. съответства на ТД 012007

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА
1. ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ФИРМАТА
ФИРМА – ПРОИЗВОДИТЕЛ:
“ВАЛЕНТИНО НЗ” ЕООД

гр. Нова Загора, ул. “Сливница” № 21, тел.: 0898554146
Име на специалист: магистър Кольо Колев
1.1. Идентификация на продукта
♦ Наименование: течен миещ препарат “Валентино”.
♦ Приложение: течен миещ препарат за почистване на
домакински съдове и прибори.
1.2. Състав на продукта
име
натр. лауретер сулфат
коко. масло
глицерин
гликол дистеарат
аром./дист. цитросово масло
лутензит

конц.

CASR

EINECS

8%
2%
1%
1%
0,02%
2%

9004-82-4
68603-42-9
56-81-5
627-83-8
232-433-8
85536-14-7

271-657-0
200-289-5
211-014-3
277-143-2
287-494-3

об. за риск
R
36/38
36/38
36
25/36

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА РИСКА
♦ Нежелани ефекти върху човешкото тяло:
- Очи – не се очаква да причини значително
раздразнение, освен “сълзене”.
- Кожа – не дразни кожата.
♦ Да се пази от деца – имат склонност към
поглъщане.
3. ПЪРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
♦ При контакт с очите: Не се изискват специални
мерки, очите да се промият обилно с вода.
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♦ При поглъщане: Ако се погълне от продукта да се
потърси медицинска помощ.
4. МЕРКИ ПРИ РАЗЛИВАНЕ
За по-лесно събиране и отстраняване на разлетия
продукт, използвайте избърсване със суха кърпа. При разлив
на по-големи количества използвайте трици или пясък, след
това ги съберете в полиетиленов плик, изхвърлете в
контейнера.
5. СЪХРАНЯВАНЕ И СКЛАДИРАНЕ
Продуктът е пакетиран в тавичка от трипластово
велпапе, стиковано с термосвиваемо фолио. Стековете се
подреждат на палети.
6. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ
♦ Обща информация: Продуктът е гелообразна
течност. Няма риск от възпламеняване.
♦ Средства за гасене: …………………………………...
♦ Неподходящи средства за гасене: …………………
♦ Специфични рискове: При горенето се отделя серен
двуокис, въглероден окис и въглероден двуокис.
♦ Специфична екипировка: При големи пожари
носете противогази.
7. СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНА ЗАЩИТА
Не се изискват такива при работа с продукта.
8. ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Външен вид: вискозна течност.
Цвят: светло кафяв.
Мирис: приятен/парфюмна композиция/.
рН на 1% р-р: 6,5 – 8,5.
ПАВ: над 12%.
Разтворимост: пълна.

9. УСТОЙЧИВОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ НА
ПРОДУКТА.
♦ Условия, които трябва да се избягват: Няма
такива.
♦ Опасни продукти, получавани при разграждане:
Няма такива.
♦ Материали, които трябва да се избягват: Няма.
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♦ Продуктът променя вискозитета се при /-10ºС/
и при /+30ºС/.
10. ТОКСИЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
♦ Възбуждане на чувствителността: Не.
♦ Вдишване: Не.
♦ Контакт с кожата: Не дразни кожата.
♦ Контакт с очите: Умерено дразнещ, предизвиква
“сълзене”.
11. ЕКОЛОГИЯ
♦ Водата е основно средство за разпространение
на препарата в околната среда.
♦ Първична биодеградация: Над 90% /OECD екранен
тест/Използваните
суровини
изпълват
минимално
необходимите изисквания за първична биодеградация
съгласно Директива 82/234/ЕС.
♦ Абиотично разлагане: Няма.
♦ Екотоксичност: Няма.
♦ LogP o/w: Няма.
♦ BCF: Няма.
12. МЕРКИ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ
Специални препоръки няма. Празните опаковки да се
изхвърлят на определените места.
13. ТРАНСПОРТИРАНЕ
Не се смята за опасен за транспортиране.
14. ИНФОРМАЦИЯ
СЪГЛАСНО
ДЕЙСТВАЩАТА
НОРМАТИВНА УРЕДБА
♦ Постановление № 157 от 7 юли 2004 г. за приемане
на Наредба за специфичните изисквания за пускане на пазара
на детергенти.
♦ Постановление № 316/2002 г. ДВ бр. 5/2003 г. бр.
66/2004 г.бр. 50/17 юни 2005 г., за реда и начина на
класифициране, опаковане и етикетиране на химични
вещества и препарати.
♦ Съвети за безопасност.
♦ S2 Да се пази от достъп до деца.
♦ S25 Да се избягва контакт с очите.
♦ S46 При поглъщане да се потърси незабавна
медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.
15. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
Забележка:
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1) CESIO – Класификация е етикиране на ПАВ за
вещества вредни за човешкото здраве/януари 2000 г./.
2) EINECS – Европейски опис на съществуващите
търговски химични вещества.
Детайлите,
които
се
съдържат
в
тази
информация отговарят на натрупаните до сега знания
и опит, и характеризират нашия продукт от гледна
точка на изискванията за безопасност и правилна
употреба на продукта. “ВАЛЕНТИНО” ЕООД Нова Загора
не поема отговорност за приложения, които не
съответстват на горната информация.

“ВАЛЕНТИНО НЗ” ЕООД
гр. Нова Загора
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