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 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (CLP) 

   Изготвен на: 29.06.2016 г.  
   Версия: 1 

АНТИАЛГИ 

1.1. Идентификатори на продукта

     Търговско наименование EMPIGEN ® BAC 50 

     Наименование по IUPAC N-Alkyl (C12-C16) -N-benzyl-N,N-dimethyl ammonium chloride

     Наименование по Регламент № 1451/2007 
Четвъртични амониеви съединения, бензил-C12-16-алкилдиметил, 

Хлориди, 
Алкил( С 12-16 ) диметилбензиламониев хлорид, (ADBAC/BKC (C12+C16)) 

   CAS № 68424-85-1 

  ЕО № 270-325-2

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

Дезинфектант за плувни басейни. 
1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Производител Huntsman Holland BV 
Град, държава            Netherlands 
Телефон                     +31 181 299111 
Факс            +31 181 293900
E-mail       Global_Product_EHS_HPP@huntsman.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  

Acute Tox. 4                                      H302 

               Skin Corr. 1B H314 

               Eye Dam. 1 H318 

                Aquatic Acute 1 H400 

                Aquatic Chronic 1 H410 

 
2.2 Елементи на етикета  
 

Етикетиране 
Кодове на пиктограмите 

 и сигналните думи 
Кодове на предупрежденията 

за опасност 
Кодове на допълнителните 

предупреждения за опасност 

                   GHS05 
                   GHS07 
                   GHS09 
                   Dgr 

                     H314,H318 
                     H302 
                     H410 

 

- 

 

                   

                                                                                              
 
                                               GHS05                          GHS07                         GHS09 
 
Сигнална дума 

„Опасно!” 
 

Предупреждения за опасност 
H302 Вреден при поглъщане.  
H314 Причинява сериозни кожни изгаряния и увреждане на очите. 

      H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. 
H400 Силно токсично за живота във водна среда. 
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
 

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. 
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. 
P264 Да се измият ръцете с вода старателно след употреба. 
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. 
P273 Да се избягва изпускане в околната среда. 
 
 
 

  Раздел 2. Описание на опасностите 



 3-9 стр. 
  

P280 Използвайте предпазни ръкавици/ облекло/ очила/ маска за лице. 
Р301+Р330+Р331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. 
P301+Р312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или 
на лекар при неразположение. 
Р302+Р352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА:  Измийте с много сапун и вода.  
Р303+Р361+Р353 При контакт с кожата (или косата): Незабавно свалете  цялото замърсено 
облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ. 
P304+Р340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в 
позиция, улесняваща дишането. 
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. 
P330 Изплакнете устата. 
Р363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. 
P391 Съберете разлятото. 
P405 Да се съхранява под ключ. 
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в плътно затварящи се обозначени контейнери 
съгласно националните разпоредби (Закон за управление на отпадъците - ЗУО), които да се 
предават на лица, притежаващи съответния   документ по ЗУО.  

2.3. Други опасности Няма данни.  
 

 
 

Химично наименование Химична формула Колич., тегл. % ЕО № CAS № 

N-Alkyl (C12-C16) -N-benzyl-N,N-dimethyl 
ammonium chloride 

 
Алкил( С 12-16 ) диметилбензиламониев 

хлорид, (ADBAC/BKC (C12+C16)) 

 

  
 

5 - 50  270-325-2 68424-85-1 

Вода Н2О 
  

        50 – 95 
 

215-185-5        7732-18-5 

  

 
4.1. Описание на мерките за първа помощ  
 
При контакт с очите 

Веднага потърсете медицинска помощ. Обадете се в токсикологичен център или на лекар. 
Незабавно измийте очите обилно с вода като от време на време повдигате горния и долния 
клепач. Проверете за контактни лещи и ги свалете, ако има такива. Продължете да 
изплаквате в продължение поне на 10 минути. 
 

  Раздел 4. Мерки за първа помощ 

  Раздел 3. Състав/информация за съставките 
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 При вдишване 

Веднага потърсете медицинска помощ. Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете 
в позиция, улесняваща дишането. Ако все още има  съмнение за присъствие на изпарения, 
спасителят трябва да носи съответна маска или автономен дихателен апарат. При липса на 
дишане, осигурете изкуствено дишане или кислород от обучен персонал. Реанимирането 
уста-в-уста може да бъде опасно за оказващия помощ. При изпадане в безсъзнание, 
поставете в легнало положение и незабавно потърсете медицинска помощ. Поддържайте 
отворен дихателния път. Разхлабете плътно стегнатото облекло. В случай на вдишване на 
продукти от разлагане при пожар, симптомите може да се проявят по-късно. Лицето, 
изложено на въздействие да остане под медицинско наблюдение 48 ч.  

При контакт с кожата 
Веднага потърсете медицинска помощ. Промийте замърсената кожа обилнo с вода. Свалете 
замърсеното облекло и обувки и го измийте обилно с вода преди да го съблечете. 
Продължете да изплаквате в продължение поне на 10 минути. Химическите изгаряния 
трябва веднага да бъдат лекувани от лекар. Изперете облеклото преди повторна употреба. 

При поглъщане 
Веднага потърсете медицинска помощ. Изплакнете устата с вода. Изведете пострадалия на 
чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. Ако веществото бъде 
погълнато и лицето, изложено на въздействие е в съзнание, давайте му да пие малки 
количества вода. Нe предизвиквайте повръщане, освен ако не е предписано от медицински 
персонал. При повръщане, главата трябва да се държи ниско, за да не може повърнатото да 
се върне към белите дробове. Никога не давайте нeщо през устата на лице, изпаднало в 
безсъзнание, а поставете в легнало положение и незабавно потърсете медицинска помощ.  

Защита на оказващите първа помощ 
Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат 
без подходящо обучение. Ако все още има съмнение за присъствие на изпарения, 
спасителят трябва да носи съответна маска или автономен дихателен апарат. 
Реанимирането уста-в-уста може да бъде опасно за оказващия помощ. Измийте 
замърсеното облекло обилно с вода преди да го съблечете или носете ръкавици. 

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

Вреден при вдишване. Дразни дихателните пътища. Експозицията на продукти на 
разлагането може да причини вредни за здравето ефекти. При излагане на въздействие над 
допустимото, симптомите на неразположение могат да включват: дразнене на дихателните 
пътища, кашлица, хриптене и затруднено дишане, астма. 

При контакт с кожата 
Корозивен за кожата. Предизвиква изгаряния. При излагане на въздействие над 
допустимото, симптомите на неразположение могат да включват: болка или дразнене, 
зачервяване, може да се появи изприщване. 

При контакт с очите 
Корозивен за очите. Предизвиква изгаряния. При излагане на въздействие над допустимото, 
симптомите на неразположение могат да включват: болка, сълзене, зачервяване на очите.  

При поглъщане 
Вреден при поглъщане. Може да причини изгаряния на устата, гърлото и стомаха. При 
излагане на въздействие над допустимото, може да предизвика болки в стомаха. 

Информация за лекаря  
В случай на вдишване на продукти от разлагане при пожар, признаците на неразположение 
могат да се проявят със закъснение. 

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално 
лечение Няма данни. 
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5.1. Пожарогасителни средства  
Подходящи пожарогасителни средства 

При пожар да се използва водна струя (фино диспергирана), пяна, пожарогасителен прах 
или CO2. 

Неподходящи пожарогасителни средства  Не са известни. 
 

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа  
Продукта е незапалим. При загряване или пожар е възможно да се образуват токсични 
газове: въглеродни оксиди (СОx), хлороводород (HCl), азотни оксиди (NOx), циановодород 
(HCN). 
 

5.3. Съвети за пожарникарите  
При пожар всички хора да бъдат изведени незабавно от мястото на инцидента и районът да 
се отцепи. Не трябва да се предприемат никакви действия, които  носят риск за хора или се 
провеждат без подходящо обучение. Този материал е силно токсичен за водните организми. 
Водата от пожарогасене, замърсена с този материал трябва да се събира в контейнер, така 
че да се предотврати попадането й в повърхностните и подпочвени води, и в канализацията. 
Пожарникарите трябва да носят подходяща защитна екипировка. 
 

 

 
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 дейности за отстраняване на аварията. Работещите 
трябва да носят подходящи лични предпазни средства - за дихателна защита, за защита на 
очите, защитно облекло, обувки, ръкавици. Да се осигури подходяща вентилация. 
 

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

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване  

При малко количество разлят материал: адсорбирайте с инертен материал и поместете в 
подходящ контейнер за изхвърляне на отпадъци. При голямо количество разсипан 
материал: да не се допуска попадане в канализацията и водоемите. Разсипаното количество 
препарат да се огради и да се събере посредством негорим, адсорбиращ материал, напр. 
пясък, пръст, вермикулит или диатомитова пръст, и целия замърсен материал и почва да се 
поставят в чисти, сухи и обозначени  контейнери за отпадъци.  
 

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

  Раздел 5. Противопожарни мерки 

  Раздел 6. Мерки при аварийно изпускане 
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7.1. Предпазни мерки за безопасна работа  

Да се поставят подходящи лични предпазни средства. Хора с повишена чувствителност на 
кожата или астма, алергии, хронична, или периодична болест на дихателната система да не 
се ангажират в нито един от процесите, в който се използва този продукт. Да не се допуска 
контакт с очите, кожата или облеклото. Да не се вдишват парите или аерозолът. Да не се 
поглъща. Да се ползва само при наличие на подходяща вентилация. Да се носи подходяща 
респираторна маска при липса на достатъчно добра вентилация.  

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости  

Използвайте само съдове, специфично определени за този продукт. Препоръчителна 
опаковка : PVC опаковки, варели от неръждаема стомана, варели с покритие. Дръжте 
контейнерите плътно затворени. Препоръчителна температура на съхранение: 25 - 45 °C.  

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

 
8.1. Параметри на контрол  

Гранични стойности за въздуха на работната среда, съгласно EN14042 за защита на 
работещите от рискове, свързани с експозицията на химичните агенти при работа.  
 
 

Химичен агент CAS № Гранична стойност, мг/м3 

Quaternary ammonium compounds, benzyl-
C12-14-alkyldimethyl, chlorides 

68424-85-1 3.96 

 

8.2. Контрол на експозицията 
8.2.1. Подходящ инженерен контрол 

Да се използва само при наличие на подходяща вентилация. Ако при работа се образуват 
прах, дим, газ, пара или мъгла, да се използват технологични прегради, локална отвеждаща 
вентилация или други инженерни съоръжения за контрол и поддържане на концентрацията 
на вредни вещества във въздуха на работната среда под съответните препоръчителни или 
определени от закона гранични стойности на експозиция. 

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

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

Използвайте непромокаемо защитно облекло и ботуши. Когато съществува реална 
възможност за контакт с материала,  да се носи комбинезон за еднократна употреба. 

Защита на ръцете  
Носете  защитни ръкавици от подходящ материал: полихлоропрен, нитрилов каучук, бутилов 
каучук, неопрен, поливинилхлорид. 

Защита на дихателните пътища  
Използвайте подходящо дихателно защитно устройство в случай на недостатъчна 
вентилация. 

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

  Раздел 8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства 

  Раздел 7. Работа и съхранение  
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9.1. Информация относно основните физични и химични свойства 

външен вид           течност  
цвят       сламено-жълт 
мирис       бадемов  
точка на топене     - 5 °C  
точка на кипене      102 °C  
температура на възпламеняване  >105 °C 
температура на самозапалване                      371 0 С 
pН             7 – 9 (за 5 % разтвор) 
обемна плътност при 20 °C                                 990 кг/м³                
разтворимост във вода                                >1 мг/л  
експлозивни свойства                                 няма опастност  за експлозия 

9.2. Друга информация Няма данни. 
 
 

 
10.1. Реактивност  

 Няма данни. 
10.2. Химична стабилност  

Стабилен при нормални условия. 
10.3. Възможност за опасни реакции  

Корозивно действие върху металите. Реагира с киселини, основи и окислителни агенти.  
10.4. Условия, които трябва да се избягват  

Да се избягват открит пламък, източници на запалване, топлина и пряка слънчева светлина.  
10.5. Несъвместими материали  

Да не се допуска контакт  с киселини, основи и окислителни агенти.  
10.6. Опасни продукти на разпадане 

При горене и термично разграждане е възможно да се образуват токсични газове: 
въглеродни оксиди ( СОx), хлороводород (HCl), азотни оксиди (NOx), циановодород (HCN). 
 

 

 
11.1. Информация за токсикологичните ефекти  

 

Токсичност за животни 

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

N-Alkyl (C12-C16) -N-benzyl-N,N-dimethyl ammonium 
chloride 

397.5 3 412 25 
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 При вдишване 

Вреден при вдишване. Дразни дихателните пътища. Експозицията на продукти на 
разлагането може да причини вредни за здравето ефекти. Симптомите на неразположение 
могат да включват: дразнене на дихателните пътища, кашлица хриптене, и затруднено 
дишане, астма. 

При контакт с кожата  
Корозивен за кожата. Предизвиква изгаряния. Размерът на увреждане на тъканите зависи от 
продължителността на контакта. Повтарящата се експозиция с кожата може да доведе до 
локална кожна деструкция или дерматит, кожни изгаряния, язви и възпаление. Възпалението 
се характеризира със сърбеж, лющене, зачервяване, понякога мехури.   

Контакт с очите  
Корозивен и силно разяждащ за очите. Симптомите на неразположение могат да включват: 
болка, сълзене, зачервяване. Повтарящата се експозиция върху очите може да причини 
изгаряния. 

Поглъщане  
Вреден при поглъщане. Може да причини изгаряния на устата, гърлото и стомаха. 

Допълнителна токсикологична информация   
Съгласно действащото законодателство се класифицира като корозивен и вреден. След 
като веднъж е била предизвикана реакция на свръхчувствителност, при следващо излагане 
на много ниски нива е възможно да настъпи тежка алергична реакция. 
 

 
12.1. Токсичност  

Екотоксичност: Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

Химично наименование 
ЕC50/96ч/ Algae, 

мг/л 
ЕC50/3ч/ Bacteria, 

мг/л 
ЕC50/48ч/ Dapfnia, 

мг/л 

N-Benzyl-N,N-dimethyltetradecan-1-aminium chloride    0.03   7.75    0.016 

12.2. Устойчивост и разградимост Лесна биоразградимост. За 28 дни - 95.5 %. 
12.3. Биоакумулираща способност Ниска. 
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. 
12.7. Допълнителна екологична информация 

Не позволявайте продуктът да достига подпочвени води, водни басейни или 
канализационната система. Също така е отровен за рибата и планктона във водните 
басейни. Продуктът съдържа материали, които са вредни за околната среда. 

 

 
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 10 * - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни 
вещества. 
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 Обезвреждане - Генерирането на отпадъци трябва да се избягва, доколкото е възможно, или 

да се ограничи до минимум. В празните опаковки могат да се задържат остатъчни количества от 
продукта. Този материал и неговата опаковка трябва да бъдат обезвреждани по безопасен начин. 
Обезвреждането на неизползваните или на неподлежащи на рециклиране продукти трябва да се 
извършва от лица, притежаващи разрешение за обезвреждане на отпадъци. Не изхвърляйте в 
канализацията или във водоизточници. Не трябва да се изхвърля заедно с битови отпадъци.  

 
14.1. Номер на списъка на ООН 

ADR/RID: 1760   IMDG: 1760   IATA: 1760 
14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН 

ADR/RID:              Corrosive liquid,n.o.s.  

IMDG:                  Corrosive liquid,n.o.s. 

 IATA:                    Corrosive liquid,n.o.s.  
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране 

ADR/RID: 8 (9)   IMDG: 8 (9)   IATA: 8 (9) 
14.4. Опаковачна група 

ADR/RID: III   IMDG: III   IATA: III 
14.5. Опасности за околната среда 

ADR/RID: не   IMDG Marine pollutant: да IATA: не 
14.6. Специални предпазни мерки за потребителите Няма данни. 

 
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. 
 

 
Acute Tox. 4 Остра токсичност – oрална. Категория на опасност 4. 
H302 Вреден при поглъщане.   
Skin Corr. 1B Корозия/дразнене на кожата. Категория на опасност 1В. 
H314 Причинява сериозни кожни изгаряния и увреждане на очите. 
Eye.Dam.1 Увреждане/дразнене на очите. Категория на опасност 1. 

      H318  Предизвиква сериозно увреждане на очите. 
Aquatic Acute 1 Опасно за водната среда – остра опасност. Категория на опасност 1. 
H400 Силно токсично за живота във водна среда. 
Aquatic Chronic 1 Опасно за водната среда – хронична опасност. Категория  на опасност 1. 
Н410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

Източници на информация - Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH),  Регламент (ЕС)  № 
1451/2007, Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) 
Последна корекция – Съгласно Регламент (ЕС) № 2015/830. 
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