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 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (CLP) 

Изготвен на 12.10.2008 
Актуализиран на  28.07.2015 
Версия: 6 

рН плюс 

1.1. Идентификатори на продукта

Търговско наименование Натриев карбонат 

Commercial Product Name Sodium carbonate 

EО № 011-005-00-2

CAS № 207-838-8

Индекс № 497-19-8

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

За повишаване стойността на рН. 
1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Производител Solvay Bulgaria EAD 
Град/Държава                                Девня, България 
Телефон                  +35951995594  
Факс                  +35951995010 
Email                    sdstracking@solvay.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 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 

GHSO7 
Wng 

H319 - 
 
 

       
       GHS07 
 
Сигнална дума 

„Внимание“ 
 

Предупреждение за опасност 
      H319 Предизвиква 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. 
Р264 Да се измият ръцете старателно след употреба. 
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. 
Р337+Р313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. 
 

2.3. Други опасности  
Няма данни.  
Веществото не отговаря на критериите съгласно: Приложение XIII на Регламент  
(ЕО) № 1907/2006 , т.к. е неорганично вещество. 
 
 

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

Sodium carbonate Na2СO3 105.99 >99% 011-005-00-2 207-838-8 497-19-8 

 

 
4.1. Описание на мерките за първа помощ  
При вдишване 

Незабавно отстранете от мястото на излагане на веществото. Изведете пациента на свеж 
въздух. Дръжте го затоплен и в покой. Незабавно потърсете лекарска помощ.  

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

При контакт с очите 
Свалете контактните лещи, ако има такива. Промийте очите обилно с чиста вода в 
продължение на най-малко 15 минути. Незабавно потърсете лекарска помощ.  

При поглъщане 
Изплакнете устата с вода. Не позволявайте повръщане. Дайте на пострадалият да пие 
много вода. Потърсете лекарска помощ.  

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

Може да предизвика дразнения на носа, стомаха и белите дробове. В случай на високи 
концентрации: кашлица. Няколкократно или продължително въздействие: риск от дразнение 
на стомаха, кървене на носа. 

При контакт с кожата 
Продължителният контакт с кожата може да причини кожно дразнене. 

При контакт с очите 
Силно дразнене на очите. Симптоми: зачервяване, сълзене, оток на съдовете. 

При поглъщане 
Силно дразнение. Симптоми: повдигане, коремна болка, повръщане, диария. 

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

 
5.1. Пожарогасителни средства  
Подходящи пожарогасителни средства 

Въглероден диоксид СО2, огнегасителен прах или водна пулверизирана струя. Големите 
пожарни огнища да се обработват с пулверизирана водна струя или пяна.  

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

Отделя Na2O изпарения при нагряване до разграждане. 
5.3. Съвети за пожарникарите Не са необходими специални предпазни мерки. 

  Раздел 5. Противопожарни мерки 

  Раздел 4. Мерки за първа помощ 

  Раздел 3. Състав/информация за съставките 
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 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи  

Носете лични предпазни средства. Избягвайте образуването на прах. Избягвайте 
вдишването на пари, аерозоли или газ. Осигурете подходяща вентилация. Пазете се от 
вдишването на прах. 

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда  
Незабавно засипете изпуснатия продукт с пясък или пръст като използвайте лопата, за да 
поместите материала в цистерни или контейнери  за отпадъци. 

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване  

Предотвратявайте неконтролирани изхвърляния в околната среда (реки, течащи води, 
канализация и т.н.). Избягвайте всяка смес с киселина в канализацията (отделя се  CO2).  

6.4. Позоваване на други раздели   

Вижте също раздели 8 и 13.  
  

 
 

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа  
Избягвайте образуването на прах. Не вдишвайте праха. Избягвайте  контакт с кожата, очите 
и лигавичните мембрани. Ако по време на боравене се появи риск от контакт с продукта, 
осигурете наблизо да има душ и място за измиване на очите. Да не се яде, пие и пуши на 
работното място. 

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости  
Да се съхранява на хладно и сухо място. Да се съхранява в плътно затворен съд. Да се 
съхранява далече от киселини. Да не попада вода в контейнерите. 

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

 

 

8.1. Параметри на контрол  

Най-ниската L(E) C50 стойност е >100 мг/л (48-часа EC50 е 200 мг/л в дафнии 
(Ceriodaphniasp)). Следователно натриевия карбонат – Na2CO3 не е необходимо да се 
класифицира в съответствие с Директива 67/548/ЕИО за класифицирането, етикетирането и 
опаковането на вещества и смеси (CLP)  съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008. 

8.2. Контрол на експозицията 
8.2.1. Подходящ инженерен контрол 

Съоръженията за съхранение и използване на този материал трябва да бъдат оборудвани с 
възможност за промивка и душ. Използвайте технологични прегради, локална отвеждаща 
вентилация или други предпазни устройства, за да задържите нивата във въздуха под 
препоръчителните допустими стойности.  
 
 

Раздел 6. Мерки при аварийно изпускане 

Раздел 8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства 

Раздел 7. Работа и съхранение  



 5-8 стр. 

 
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 прахозащитен костюм, гумени или пластмасови ботуши, гумена или пластмасова 
престилка. Проверете чрез доставчика на оборудването дали нивото на защита е 
достатъчно за специфичните условия на употреба. 

Защита на ръцете  
Ползвайте защитни ръкавици (ПВЦ, неопрен). Проверете чрез доставчика на оборудването 
дали нивото на защита е достатъчно за специфичните условия на употреба. 

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. Винаги търсете съвета на доставчика 
на дихателното оборудване.   
 

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                                                      бял прах или кристали  
мирис      без миризма 
точка на топене                                       851ºС 
точка на възпламеняване    не е приложима 
запалимост      не е пожароопасен 
опасност от експлозии     продуктът не е взривоопасен 
плътност (20ºС)    2.53 г/см3                                     
разтворимост във вода (20ºС)   212 г/л 
рН стойност (20ºС)              11.5 (в разтвор 100 г/л)  
 

9.2. Друга информация Няма данни. 
 
 

Раздел 9. Физични и химични свойства 
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10.1. Реактивност 

При взаимодействие със силни киселини се разлага, като се образува СО2  - въглероден 
диоксид. 

10.2. Химична стабилност 

Хигроскопичен, абсорбира  влага или вода от въздуха. Стабилен при препоръчаните 
условия за съхранение (виж раздел 7). 

10.3. Възможност за опасни реакции 
Няма. 

10.4. Условия, които трябва да се избягват 
Контакт с киселини. Излагане на топлина и влага. 

10.5. Несъвместими материали 
Да не се смесва продукта с киселини, силни окислители, метали, флуор, водороден прекис, 
фосфорен пентаоксид, 2,4,6-тринитротолуол, 2, 4-динитротолуол, фино смлян алуминий. 

10.6. Опасни продукти на разпадане 
При нагряване се отделят отровни газове като: СО - въглероден оксид, СО2 - въглероден 
диоксид, Na2O - натриев оксид. 

 

 
11.1. Информация за токсикологичните ефекти  

 

Токсичност за животни 

Химично наименование Орално LD50 плъх, мг/кг Дермално LD50 заек, мг/кг Вдишване LC50 плъх мг/кг в-х 

Sodium carbonate 2800 2000 2300 

 

Допълнителна информация 
Потенциални хронични ефекти върху здравето:  

При контакт с кожата 
Предизвиква дразнене на кожата с възможни изгаряния в зависимост от концентрацията и 
продължителността на излагане. 

При контакт с очите 
Причинява дразнене на очите и възможни изгаряния.  

При поглъщане 
Може да причини дразнене на храносмилателния тракт, което води до гадене, повръщане, 
диария, жажда, коремна болка в зависимост от концентрацията и количеството. Може да 
повлияе и на сърдечно-съдовата система. 

При вдишване 
Прахта може да причини дразнене на дихателните пътища и лигавицата с кашлица и задух, 
белодробен оток.  

Хронични  въздействия върху здраветo 
Хронична вдишване може да доведе до намаляване на белодробната функция, запушване 
на носа, кървене от носа, перфорация на носната преграда.  

  Раздел 10. Стабилност и реактивност 

  Раздел 11. Токсикологична информация 
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12.1. Токсичност  

Екотоксичност: токсичен за водни организми 
 

Химично наименование LC50/96ч/сладководна риба, мг/л ЕC50/48ч/ водни безгръбначни, мг/л 

Sodium carbonate 300       200 

 
12.2. Устойчивост и разградимост  Бързо се разпада във вода. 
12.3. Биоакумулираща способност  

Не е биоакумулиращо (неорганично вещество, което във вода се разпада на йони: натриеви 
и карбонатни, които не се натрупват в живите тъкани). 

12.4. Преносимост в почвата  
Ако натриев карбонат се отдели в почвата може да емигрира в атмосферата като 
въглероден диоксид, или да се утаи като метален карбонат. 

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB  

Съгласно Приложение XIII на  Регламент  (ЕО) № 1907/2006  не се изисква оценка. 
12.6. Други неблагоприятни ефекти Други нежелани ефекти не са идентифицирани. 
 

 
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. 
Обезвреждане Неутрализира се с киселина при контролирани условия. Разрежда се с обилно 
количество вода. Не изхвърляйте в канализацията или във водоизточници. Не трябва да се 
изхвърля заедно с битови отпадъци. 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  

Няма данни. 

  Раздел 13. Обезвреждане на отпадъците 

  Раздел 12. Екологична информация  

  Раздел 14. Информация относно транспортирането 

 Раздел 15. Информация относно нормативната уредба 
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Eye Irrit. Дразнене на очите 
H319 Предизвиква сериозно дразнене 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 16. Друга информация 


