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 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (CLP) 

Изготвен на 12.10.2008 
Актуализиран на  28.09.2016 
Версия: 7 

рН минус 

1.1. Идентификатори на продукта

Търговско наименование Натриев бисулфат 

Commercial Product Name Sodium hydrogen sulphate 

EО № 231-665-7

CAS № 7681-38-1 

Индекс № 016-046-00-X

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, 
които не се препоръчват  

Служи за понижаване стойността на рН. 
1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Производител          Dinox Handels-GmbH 
Държава           Germany 
Телефон           +49 (0) 29 21.36 86 0 
Факс           +49 (0) 29 21.36 86 36
E-mail       info@dinox.com 

1.4. Информация / Запитвания 
Организация        “Акватек” - ЕООД 
Улица        “Атанас Москов” № 3   
Пощ.код, град, държава       9000 Варна, България 
Телефон          +359 (52) 575-057 
Факс +359 (52) 575-050 

1.5. Телефонен номер при спешни случаи  
Национален токсикологичен информационен център,  
Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" 
Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 409 
E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg
http://www.pirogov.bg
National Тoxicology Center,
Hospital for Active Medical Treatment and Emergency Medicine "N.I.Pirogov"
Phone for emergency / fax: +359 2 9154 409
E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg, http://www.pirogov.bg

 Раздел 1. Идентификация на веществото/сместа и на предприятието 

http://www.pirogov.bg/
mailto:poison_centre@mail.orbitel.bg
http://www.pirogov.bg/
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2.1. Класифициране на веществото или сместта 
  

Класификация 
Кодове на класовете и категориите  

на опасност 
Кодове на предупрежденията  

за опасност (H-фрази) 

Eye Dam. 1 H318 

 
2.2. Елементи на етикета  
 

Етикетиране 
Кодове на пиктограмите 

 и сигналните думи 
Кодове на предупрежденията 

за опасност 
Кодове на допълнителните 

предупреждения за опасност 

        GHSO5 
  Dgr 

H318 - 
   
  

      GHS05 
Сигнална дума 

 „Опасно!” 
 

Предупреждение за опасност 
      H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. 
 

Препоръки за безопасност 
P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца. 
P103 Преди употреба прочетете етикета. 
P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна 
маска за лице. 
P305+Р351+Р338 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. 
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. 
 

2.3. Други опасности   
Няма данни. 
 

 

Химично наименование Химична формула Молекулна маса Колич. Индекс № ЕО № CAS № 

Sodium hydrogen sulphate NaHSO4 120.06 > 93% 016-046-00-X 231-665-7 7681-38-1 

 

Раздел 2. Описание на опасностите 

  Раздел 3. Състав/информация за съставките 
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4.1. Описание на мерките за първа помощ  
При вдишване 

Незабавно отстранете от мястото на излагане на веществото. Изведете пациента на свеж 
въздух. В случай на нередовно дишане или спиране на дишането осигурете изкуствено 
дишане. Консултирайте се с лекар веднага.  

При контакт с кожата 
Незабавно свалете замърсеното облекло. Измийте замърсената кожа със сапун и вода. Ако 
кожата остане зачервена, потърсете лекарска помощ. 

При контакт с очите 
Незабавно изплакнете с обилни количества вода, в  продължение поне на 15 минути. 
Незабавно потърсете лекарски съвет. 

При поглъщане 
Не позволявайте повръщане. Дайте на пострадалия да пие много вода. Никога не давайте 
нищо през устата на човек в безсъзнание. Потърсете лекарски съвет.  
 

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти  
При вдишване 

Mоже да предизвика следните симптоми: задух, кашлица, болки в гърлото. 
При контакт с кожата 

Mоже да предизвика следните симптоми: зачервяване, болка, мехури. 
При контакт с очите 

Предизвиква сериозно увреждане на очите със   следните симптоми: зачервяване, болка. 
При поглъщане 

Поглъщането може да предизвика дразнене на лигавиците и следните симптоми: коремна 
болка, усещане за парене. 
 

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално 
лечение Няма данни. 
 

 
5.1. Пожарогасителни средства  
Подходящи пожарогасителни средства 

Използвайте пожарогасителен прах, CO2, водна мъгла или устойчива на алкохол пяна. 
 Охладете контейнерите чрез напръскване с вода, ако е възможно изнесете от опасната зона. 

Неподходящи пожарогасителни средства 
При гасене на пожар, продуктът трябва да е защитен от контакт с вода. Не ползвайте силна 
водна струя. 

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа  
Горенето произвежда вреден и отровен пушек: от SOx, NaOx, когато се нагрее до разлагане.  

5.3. Съвети за пожарникарите  
Когато гасите пожар, винаги ползвайте автономен дихателен апарат със сгъстен въздух и 
защитно облекло за борба с пожари.  

  Раздел 5. Противопожарни мерки 

  Раздел 4. Мерки за първа помощ 
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6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи  

В случай на неволно изпускане на продукта, трябва да се вземат следните предпазни мерки: 
евакуирайте персонала в защитените зони. Осигурете необходимата вентилация. 
Избягвайте образуването на прах. Да не се вдишва праха. Носете защитни средства. Да се 
избягва контакт с кожата и очите. 

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда  
Да не се допуска проникване в подпочвени води, повърхностни води или в канализацията. 

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване  
Незабавно засипете изпуснатия продукт с пясък или пръст и го съберете в цистерни или 
контейнери.  

6.4. Позоваване на други раздели  

Вижте също раздели 8 и 13.  
 

 
 
7.1. Предпазни мерки за безопасна работа  

Избягвайте контакт с кожата и очите. Избягвайте образуването на прах. Не вдишвайте 
праха. Ако по време на боравене се появи риск от контакт с продукта, осигурете наблизо да 
има душ и място за измиване на очите. Когато се използва продукта, да не се яде, пие или 
пуши. Измивайте ръце преди почивките и веднага след работа с продукта. Дръжте далеч от 
храна, напитки и храна за животни. Измийте замърсеното облекло преди повторна употреба.  

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости  
На сухо, хладно и добре проветриво място.Съдовете за съхранение трябва да се държат 
плътно затворени и сухи за да се избегне абсорбирането на влага и замърсяване. Редовно 
проверявайте за увреждане на опаковката. Пазете от открит огън, горещи повърхности и 
източници на запалване. Не са необходими други специални предпазни мерки.  

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)  Няма данни. 
  

 

 
8.1. Параметри на контрол  

 
PNEC aqua (язовирна вода)  :          11.09 мг/л 
PNEC aqua (морска вода)  :            1.11 мг/л 
PNEC aqua (сладководна)  :          17.66 мг/л 
PNEC утаячна(зоо вода)  :          40.20 мг/кг сухо в-во  
PNEC утаячна(морска вода)  :            4.02 мг/кг сухо в-во   
PNEC почва :            1.54 мг/кг сухо в-во   
PNEC пречиствателна станция :        800.00 мг/л  

 

  Раздел 6. Мерки при аварийно изпускане 

  Раздел 8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства 

  Раздел 7. Работа и съхранение  
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8.2. Контрол на експозицията 
8.2.1. Подходящ инженерен контрол 

Защитните средства да се подбират според концентрацията и количеството на опасното 
вещество на конкретното работно място. 

8.2.2. Индивидуални мерки за защита като лични предпазни средства  
Защита на очите/лицето 

Носете защитни очила с широк обхват на виждането или маска за лице. 
Защита на кожата  

Носете плътно затворено работно облекло, устойчиво на химикали.  
Защита на ръцете  

Ползвайте защитни ръкавици (ПВЦ, неопрен, нитрилен каучук). 
Защита на дихателните пътища  

Когато техническите мерки (вентилация на зоната или местна вентилация) не са достатъчни, 
ползвайте дихателна защита, която е подходяща за специфичните условия на прилагане на 
веществото. Ако се налага използване на дихателна защита с въздушен филтър, изберете 
филтрите тип АВЕК/Р2. Ако има риск от недостиг на кислород, ползвайте подходяща 
дихателна защита с оборудване със сгъстен въздух.  

Общи мерки за защита и хигиена: 
Избягвайте образуването на аерозол. Да не се вдишва аерозолът. Избягвайте образуването 
на прах. Да не се вдишва праха. Да се избягва контакт с кожата и очите. Незабавно да се 
съблече цялото замърсено облекло. Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
рябва да се осигури съоръжение за измиване на очите. Измийте ръцете преди почивка и 
след работа. 

8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда  
В случай на неволен разлив на продукта, трябва да се вземат следните мерки 

Екип за реагиране при аварийни ситуации, снабден със защитно облекло и средства за 
предпазване на очите и дихателните пътища, се насочва към инцидента откъм подветрената 
страна. Незабавно засипете изпуснатия продукт с пясък или пръст и го съберете в цистерни 
или контейнери. Не отмивайте с вода, не изхвърляйте в канализацията или в открити води. 
 
  

 
9.1. Информация относно основните физични и химични свойства    

външен вид                                                      бяло твърдо вещество  
мирис      без миризма 
точка на топене/точка на замръзване                315 °C 
точка на кипене/интервал на кипене  не е приложено 
точка на запалване                 не е приложено 
температура на разлагане   460 °C 
експлозивни свойства    не е приложено 
окислителни свойства                не е приложено 
парно налягане     не е приложено 
относителна плътност      1.4 – 1.5 кг/л 
разтворимост във вода    285 г/л при 25ºС 
 

9.2. Друга информация Няма данни. 

Раздел 9. Физични и химични свойства 
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10.1. Реактивност  

В контакт с вода продуктът хидролизира и образува киселинен разтвор; корозивен. 
10.2. Химична стабилност  

Хигроскопичен. 
10.3. Възможност за опасни реакции  

Водният разтвор корозира метали с отделяне на водород. 
10.4. Условия, които трябва да се избягват  

Избягвайте образуването на прах. Избягвайте влага, топлина. 
10.5. Несъвместими материали  

Алкални и оксидиращи агенти.  
10.6. Опасни продукти на разпадане 

Отделя водород при реакция с метали. Парите могат да образуват експлозивна смес с 
въздуха. 

 
11.1. Информация за токсикологичните ефекти 
 Токсичност за животни 

орално LD50 плъх     >2000 мг/кг 
дразнене на кожата    не е дразнител (заек) 
дразнене на очите    силен дразнещ ефект (заек) 
генотоксичност                 отрицателна 
хронична токсичност    няма информация 
карцирогенност    няма информация  

Допълнителна информация 
Фин прах от веществото може да причини дразнене на дихателните пътища, с кашлица и 
спазми на дихателните пътища. При контакт с вода, продуктът формира сярна киселина, 
която може да причини изгаряния. Водният му разтвор има същите свойства като на сярна 
киселина. 

 
12.1. Токсичност 
Екотоксичност: токсичен за водни организми 
 

Химично наименование LC50/96ч/риби, мг/л EC50/48ч/ водни безгръбначни, мг/л IC50/72ч/водорасли, мг/л 

Sodium hydrogensulphate 7960 1766 1900 

 
12.2. Устойчивост и разградимост Не са валидни за неорганични вещества.  
2.3. Биоакумулираща способност Нисък потенциал от бионатрупване. 
12.4. Преносимост в почвата Няма дани. Подвижен в подпочвени води. 
12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB Не се изисква. 
12.6. Други неблагоприятни ефекти Няма данни. 

  Раздел 10. Стабилност и реактивност 

  Раздел 11. Токсикологична информация 

Раздел 12. Екологична информация  
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13.1. Методи за третиране на отпадъци 
Код на отпадъците съгласно Наредба № 2/ 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците:   

15 01 02 – пластмасови опаковки. 
06 03 14 – твърди соли и разтвори.  

Обезвреждане  
Изхвърляне трябва да става съгласно приложимите европейски директиви и текущото 
местно законодателство. Събирането и обезвреждането на отпадъците се извършва в 
оторизиран обект за унищожаване.  
 

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

 

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

Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на 
последствията от тях. 
Закон за опазване на околната среда. 
15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес 

Проведена е оценка на безопасност на това вещество. 
 
 

 
 
Eye.Dam.1  Увреждане/дразнене на очите. Категория на опасност 1. 

      H318  Предизвиква сериозно увреждане на очите. 
 

Източници на информация - Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) № 
1272/2008 (CLP) 
Последна корекция – Съгласно Регламент (ЕС) № 2015/830. 

 

Раздел 13. Обезвреждане на отпадъците 

 Раздел 14. Информация относно транспортирането 

 Раздел 15. Информация относно нормативната уредба 

  Раздел 16. Друга информация 


