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 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (CLP) 

Изготвен на 12.10.2008 
Актуализиран на  29.07.2015 
Версия:6 

Алуминиев сулфат – течен коагулант 

1.1.  Идентификатори на продукта

Търговско наименование Алуминиев сулфат – течен 

Commercial Product Name Aluminium sulfate 

EО № 233-135-0

CAS № 10043-01-3 

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

Продукт за очистване на питейни и промишлени води. 
1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Производител “КонтинВеСт” -ООД 
Град, държава  гр.София, България 
Улица      ул.Майор Юрий Гагарин 154 А 
Телефон +359/ 29 717 028 /029 /032
Факс  029 717 035
E-mail continvest@einet.bg

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) 

Skin Irrit. 2 H315 

Eye Irrit. 2 H319 

 
 

 2.2  Елементи на етикета  

Етикетиране 
Кодове на пиктограмите 

 и сигналните думи 
Кодове на предупрежденията 

за опасност 
Кодове на допълнителните 

предупреждения за опасност 

                                 
GHS07         
Wgn 

H315;H319  

 
 

                                                                              
 
                                                         GHS07                          
Сигнална дума 

„Внимание!” 
 

Предупреждения за опасност 
H315 Предизвиква дразнене на кожата. 
H319 Причинява сериозно дразнене 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. 
P264 Да се измият ръцете с вода старателно след употреба. 
P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна 
маска за лице. 
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте с много сапун и вода. 
Р332+Р313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ. 
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. 
P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. 
P362 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. 
 

2.3. Други опасности Няма данни.  
 

Раздел 2. Описание на опасностите 
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Химично наименование Химична формула Молекулна маса Колич. Индекс № ЕО № CAS № 

 Алуминиев сулфат 
 

Al2(SO4)3 
 

342.14 5 – 10 % - 233-135-0 10043-01-3 

 

 
4.1. Описание на мерките за първа помощ  
При вдишване 

При вдишване пострадалият веднага да се изнесе на чист въздух. Ако дишането е трудно, 
дайте кислород. Ако не диша, направете изкуствено дишане и сърдечно белодробна 
реанимация. Ако симптомите продължават, да се потърси квалифицирана лекарска помощ.  

При контакт с кожата 
 Незабавно да се съблече замърсеното облекло, засегнатите части на кожата  да се измият 
с хладка течаща вода в продължение на поне 5 минути. Ако се появят симптоми на дразнене 
на кожата (например зачервяване),  да се потърси лекарска помощ. Почистете замърсените 
облекло и обувки, преди повторна употреба. 

При контакт с очите 
При контакт с очите, незабавно да се изплакнат с хладка, бавно течаща вода в продължение 
поне на 10 минути, като клепачите се държат отворени. Да се внимава да не се изпръска 
незамърсеното око със замърсена вода. Да се потърси незабавно лекарска помощ. 

При поглъщане 
Ако лицето е в съзнание, да се изплакне устата с питейна вода, и да му се даде да изпие 
малко (не повече от една чаша) вода. Да не се предизвиква повръщане. Да не се оставя без 
надзор. На лице, което е в безсъзнание, да не се дава нищо през устата. Незабавно да се 
потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът. 

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

Дразнене на горните дихателни пътища; дразнеща кашлица; не се изключва развитие на 
бронхоспазъм. 

При контакт с кожата 
В зависимост от концентрацията и експозицията е възможно зачервяване, сърбеж и болка. 

При контакт с очите 
Може да се появи дразнене, зачервяване, болка, увреждания на очите, които могат да се 
задържат няколко дни, както и изгаряния при продължителен контакт. 

При поглъщане 
Може да предизвика дразнене, изгаряния на устата и хранопровода, коремни болки, гадене, 
повръщане, диария.  

Информация за лекаря  
Вдишването на продукта може да влоши съществуващи хронични дихателни проблеми у  
някои хора - като астма, емфизем, или бронхит. Кожен контакт може да влоши 
съществуващи кожни заболявания. 

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

Раздел 4. Мерки за първа помощ 

 Раздел 3. Състав/информация за съставките 
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5.1. Пожарогасителни средства  
Подходящи пожарогасителни средства 

Използвайте пяна, въглероден диоксид, сух химически прах, вода  или други средства в 
зависимост от материалите, намиращи се в непосредствена близост. 

Неподходящи пожарогасителни средства  Няма данни. 
5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа  

Продукта и изпаренията му не са запалими или експлозивни, но силната корозивност върху 
някои метали може да доведе до отделяне на запалим газ водород. 

5.3. Съвети за пожарникарите  
Пожарът да се потушава от максимално разстояние. Охлаждайте контейнерите с големи 
количества вода.  Да се носят автономни дихателни апарати, пълно  защитно облекло, 
подходящи за борба с химически пожари. Почистете основно оборудването за борба с 
пожари след инцидента, както и използваното облекло. 

 
6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи  

Работата в засегната зона се прекратява, като се ограничава и обозначава; в зоната се 
допускат само работещи, извършващи ремонтни или други дейности за отстраняване на 
аварията. Работещите трябва да носят подходящи лични предпазни средства - за дихателна 
защита, за защита на очите, защитно облекло, обувки, ръкавици.  

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда  
Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води, почвата и изпускане в 
канализацията. В случай на инцидент и разливане на продукта, да се предприемат мерки за 
неговото локализиране и ограничаване.  

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване  

Малки разливи или течове отмийте внимателно с много вода. Неутрализирайте остатъците с 
алкални вещества: калцинирана сода, вар или варовик. Изисква се подходяща вентилация, 
защото се освобождава газ въглероден диоксид. При големи разливи: направете преграда  
за неутралозиране със сода, пепел или варовик. Събирането на разливи и / или остатъци да 
се извършва в съответствие с приложимите за страната разпоредби към момента. 

6.4. Позоваване на други раздели  Вижте също раздели 8 и 13.  
 

  
7.1. Предпазни мерки за безопасна работа  

Работното място да се поддържа чисто и подредено. Използвайте лични предпазни средства 
и специално работно облекло. Измивайте старателно ръцете със сапун и вода преди и след 
работа с продукта. Контейнерите да са плътно затворени. Да се съхраняват на място 
недостъпно за деца и далеч от неупълномощени лица.  

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости  

Да се съхранява в закрити киселиноустойчиви съдове. Да се съхранява на студени, сухи, 
вентилирани места с киселинно-устойчиви повърхности и добра дренажна система. Да се 
пази от източници на топлина, вода и несъвместими материали.  

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

  Раздел 5. Противопожарни мерки 

  Раздел 6. Мерки при аварийно изпускане 

Раздел 7. Работа и съхранение  
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8.1. Параметри на контрол  

Гранични стойности за въздуха на работната среда, съгласно Наредба № 13 от 30.12..2003 г. за 
защита на работещите от рискове, свързани с експозицията на химичните агенти при работа.  
 
 

 
№ по ред 

 
Химичен агент CAS № Гранична стойност – 8 часа, mg/m3 

12 
Алуминий (неорганични разтворими 

съединения) (като алуминий) 
7429-90-5 2.0  

 
8.2. Контрол на експозицията 
8.2.1. Подходящ инженерен контрол 

Препоръчва се система за локална или обща вентилация с цел поддържане  под 
допустимите граници на пренасяната от въздуха експозиция и предотвратяване излагането 
на персонала под въздействието. По принцип се предпочита локална вентилация с 
изсмукване, тъй като тя може да контролира емисиите на замърсителя при самия източник. 
Осигурете душове и фонтани с вода при работа с продукта. 

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  

Защитно облекло с дълъг ръкав, престилка, гумени ръкавици и ботуши 
Защита на ръцете  

Измийте ръцете със сапун и вода, преди и след работа. Използвайте предпазни ръкавици. 
Защита на дихателните пътища  

Ако степента на излагане надвишава допустимите граници  се препоръчва цялостна защита 
на лицето с химически респиратор с киселинен патрон. Над тази граница се препоръчва 
противогаз. 

8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда  
Да не се допуска изпускане в околната среда. 

 

 
9.1. Информация относно основните физични и химични свойства 

външен вид           прозрачна течност  
цвят       безцветен до жълтозелен 
мирис       без миризма  
точка на разлагане    770 °C (безводна субстанция) 
pН (1 г/л) при 25 °С    3.5 
обемна плътност при 20 °C                                 2 672 кг / м³                
разтворимост във вода                                36.4 г/100 мл (20 °С) 
разтворимост в орг. р-ли                               слаба в алкохол 
оксидиращи свойства                                 силно оксидиращ 
експлозивни свойства                                 няма данни 

9.2. Друга информация Няма данни. 

  Раздел 8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства 

  Раздел 9. Физични и химични свойства 
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10.1. Реактивност  

Алуминиевият сулфат действа корозивно върху цветните метали. 
10.2. Химична стабилност Стабилен при нормални условия. 
10.3. Възможност за опасни реакции  

Кородира цветните метали с отделяне на горим газ - водород. Реагира с алкални основи с 
отделяне на топлина. 

10.4. Условия, които трябва да се избягват  
Да се избягват силни основи и цветни метали. 

10.5. Несъвместими материали  
С алкални основи се осъщесвява екзотермична реакция.  

10.6. Опасни продукти на разпадане 
При температурата на разлагане се отделят корозивни и токсични серни оксиди SОx . 
 

 
11.1. Информация за токсикологичните ефекти  

Токсичност за животни 

Химично наименование Орално LD50 плъх, мг/кг Дермално LD50 заек, мг/кг Очи заек, мг/кг 

Aluminium sulfate >9 000 слабо дразнене слабо дразнене  

 

Допълнителна токсикологична информация   
Съгласно действащото законодателство се класифицира като дразнещ. 

При вдишване Няма данни за опасност. 
При контакт с кожата  

Размерът на увреждане на тъканите зависи от продължителността на контакта. 
Повтарящата се експозиция с кожата може да предизвика дразнене.  

Контакт с очите  
Предизвиква сериозно увреждане на очите при многократно повтаряща се или 
продължителна експозиция. 

Поглъщане  
Многократно или продължително поглъщане може да повлияе върху метаболизма, 
пикочната система, кръвта, скелетната система и мозъка; може да повлияе също на черния 
дроб, особено при хората с бъбречна недостатъчност, при които по-лесно се натрупват 
токсични нива на алуминий, ведещо  до енцефалопатия и припадъци. 
 

 
12.1. Токсичност  

Екотоксичност 

Химично наименование Химична формула ЕC50/96ч/ дребна риба, бодливка, мг/л 

Aluminium sulfate Al2(SO4)3 36.1 

 

 

  Раздел 10. Стабилност и реактивност 

  Раздел 11. Токсикологична информация 

  Раздел 12. Екологична информация  
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12.2. Устойчивост и разградимост Няма данни. 
12.3. Биоакумулираща способност Не биоакумулира. 
12.4. Преносимост в почвата Няма данни. 
12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB Няма данни. 
12.6. Други неблагоприятни ефекти Няма данни. 
 

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

Код от отпадъка на опаковката от ПЕ 
15 01 02 - пластмасови опаковки 
15 01 05 - композитни/многослойни опаковки  

Обезвреждане  
Опаковките не се унищожават. След измиване и изсушаване, те се рециклират. 
Изсушаването се извършва чрез продухване със сух въздух. Опаковките, които не могат 
повече да се използват се унищожават чрез специални методи съгласно местните норми. 
 

 
Продукта не е класифициран за транспортиране. Не е опасен товар за въздушен, морски и 

автомобилен 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 Няма данни. 
 

 
Eye Irrit. 2 Увреждане/дразнене на очите. Kатегория на опасност 2. 
H319 Причинява сериозно дразнене на очите. 
Skin Irrit. 2 – Корозия/дразнене на кожата. Категория на опасност 2. 
H315 Предизвиква дразнене на кожата. 
 

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 


