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РАЗДЕЛ 1: Идентификация на продукта и на предприятието 

 

1.1 Идентификатор на продукта 

 

Търговско наименование: Пара Зомер 

 

1.2 Препоръчителни употреби на продукта, които са от значение, и употреби, които не се 

препоръчват 

Няма допълнителна релевантна информация. 

 

Употреба на веществото/сместа 

Инсектицид 
Акарицид 

 

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност  
Доставчик: 

Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG  
Stader Elbstrasse  

D-21683 Stade  
Тел. +49 (0) 4141 9204 0  

Факс +49 (0) 4141 9204 210  
datenblatt@cheminova.com  

www.cheminova.de 

 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG  
Stader Elbstrasse  

D-21683 Stade  
Тел. +49 (0) 4141 9204 0  

Факс +49 (0) 4141 9204 210  
datenblatt@cheminova.com  

www.cheminova.de 

 

1.4 Телефонен номер при спешни случаи: 

Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н. И. Пирогов” – тел.: +359 2 915 44 09 или 112 
 

 

РАЗДЕЛ 2: Идентификация на опасностите 

 

2.1 Класификация на веществото или сместа  

Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 

 

 

GHS09 околна среда 

Хронична опасност за водната среда 2 H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

(Продълж. на стр. 2) 
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Класификация в съответствие с Директива 67/548/ЕИО или Директива 1999/45/ЕО 

 

 N; Опасен за околната среда 

 

R51/53: Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във 

водната среда. 
 

Информация за особени опасности за човека и околната среда 

Продуктът трябва да бъде етикетиран в съответствие с процедурата за изчисление от „Общите насоки 

за класификация на препарати в ЕС“ в най-новата валидна версия. 

 

Система за класификация 

Класификацията е в съответствие с най-новите издания на списъците на ЕС и е разширена с данни на 

дружеството и от литературата. 

 

2.2 Елементи на етикета 

Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 

Продуктът е класифициран и етикетиран в съответствие с Регламента CLP.  
Пиктограми за опасност GHS09  
Сигнална дума Няма  

Предупреждения за опасност 

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

Препоръки за безопасност  
P391 Съберете разлятото. 

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с 

местната/регионалната/националната/международната уредба.  

Допълнителна информация: 

За да се избегнат рискове за човешкото здраве и за околната среда, спазвайте инструкциите за 

употреба. 

 

2.3 Други опасности 

Резултати от оценката на PBT и vPvB  
PBT: Не е приложимо.  

vPvB: Не е приложимо. 

 

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките 

 

3.2 Смеси 

Описание: Емулсия, масло във вода (ЕВ), от изброените по-долу вещества с безопасни примеси. 

Опасни съставки 

CAS 8042-47-5 EINECS: 

232-455-8 
Парафиново масло 60-80% 

Допълнителна информация: За текста на изброените фрази на риска вж. раздел 16. 

(Продълж. на стр. 3) 
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РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ 
 

4.1 Описание на мерките за първа помощ 

 

Обща информация: Незабавно свалете дрехите, замърсени с продукта.  

 

При вдишване Да се осигури приток на чист въздух, в случай на оплаквания, да се потърси 

консултация с лекар.  

При контакт с кожата 

Незабавно свалете цялото замърсено облекло.  
Незабавно се измийте с вода и сапун и се изплакнете старателно.  

Ако дразненето на кожата продължава, потърсете консултация с лекар. 

При контакт с очите 

Отворете окото и го промийте в продължение на няколко минути под течаща вода. Потърсете 

консултация с лекар.  

Ако има контактни лещи, отстранете ги след 5 минути промиване, след това продължете да 

промивате. 

При поглъщане 

Да не се предизвиква повръщане, незабавно потърсете медицинска помощ и покажете този 

информационен лист за безопасност. 

 

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

Повръщане 

Диария 

Контактен дерматит/фоликулит. 

 

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

Симптоматично лечение (деконтаминация, жизнени функции), не е известен специфичен антидот. 

 

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки 
 

5.1 Противопожарни средства  
Подходящи противопожарни средства 

СО2, прах или водна струя. Големите пожари да се гасят с водна струя или устойчива на алкохол пяна.  

Неподходящи противопожарни средства от съображения за безопасност Компактна водна струя. 

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 

При пожар могат да се отделят:  
Въглероден оксид (CO)  

Въглероден диоксид (CO2) 

При определени условия по време на пожар не могат да се изключат следи от други токсични газове. 

5.3 Съвети към пожарникарите  
Предпазни средства 

Да не се вдишват газовете от експлозията или от пожара.  
Да се носи автономен дихателен предпазен апарат. 

(Продълж. на стр. 4) 
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Допълнителна информация 

Изложените на опасност контейнери да се охлаждат с водна струя. 

Да се използва водна струя за потушаване на дима от пожара, ако е възможно. 

Замърсената вода от гасенето на пожара, да се събира отделно. Тя не трябва да попада в 

канализационната система.  
Отломките от пожара и замърсената вода, използвана за гасенето на пожара, да се изхвърлят в 

съответствие с официалните разпоредби. 

 

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане 

 

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

Да се носят предпазни средства. Незащитените лица да се държат далеч.  
Да се избягва контакт с разлят продукт или замърсени повърхности.  
Да се избягва контакт с очите, кожата и облеклото.  
Да се осигури подходяща вентилация. 

Да се избягва образуването на аерозол. 

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда 

Да не се допуска попадането в канализацията/повърхностни или подпочвени води. 

Уведомете съответните власти в случай на изтичане във воден басейн или канализационна система. 

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване 

Да се осигури подходяща вентилация. 

Да се попива с материал, свързващ течности (пясък, диатомит, киселинни свързващи вещества, 

универсални свързващи вещества, дървесни стърготини).  
Обезвреждането трябва да се извършва в подходящи контейнери.  

Замърсеният материал да се изхвърля като отпадък в съответствие с точка 13. 

6.4 Позоваване на други раздели 

Вж. раздел 7 за информация относно безопасната работа. 

Вж. раздел 8 за информация относно личните предпазни средства. 

Вж. раздел 13 за информация относно изхвърлянето. 

 

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение 

 

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа 

Да се съхранява на хладно, сухо място в плътно затворени контейнери. 

Да се държи далече от топлина и пряка слънчева светлина. 

Да се осигури добра вентилация/аспирация на работното място. 

Да се избягва образуването на аерозол. 

Да се избягва контакт с очите, кожата и облеклото. 

Да се измиват ръцете преди почивките и след приключване на работа. 

Да не се поемат храна и напитки и да не се пуши в работните пространства. 

Да се отстранят замърсените облекло и предпазни средства преди влизане в места за хранене.  
 

Информация за защита от пожар и експлозия Да се пази от топлина. 

(Продълж. на стр. 5) 
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7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости  

 
Съхранение 

Изисквания, на които трябва да отговарят складовите помещения и контейнерите 

Да се съхранява само в оригиналния контейнер.  

Неподходящ материал за контейнер: PVC. 
Информация относно съхранението в общи складови помещения 

Да не се съхранява заедно с храни, напитки и храна за животни. 

Допълнителна информация относно условията на съхранение 

Да се съхранява при хладни, сухи условия в плътно затворени контейнери.  
Контейнерът да се съхранява в добре вентилирано помещение.  

Да се пази далече от достъп на деца. 

 

Препоръчителна температура на съхранение Да се съхранява при температура между 0° C и 35° C.  

 

Клас на съхранение: 10 (TRGS 510): Запалими течности. 

 

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и) Да се използва само в съответствие с ръководството с 

инструкции. 

 

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства 

 

Допълнителна информация относно дизайна на техническите съоръжения Няма допълнителни 

данни; вж. точка 7. 

8.1 Контролни параметри 

Съставки с гранични стойности, които изискват наблюдение на работното място 

Продуктът не съдържа релевантни количества от материали с критични стойности, които трябва да 

бъдат наблюдавани на работното място. 

Допълнителна информация Като база са използвани валидните при изготвянето списъци. 

 

8.2 Контрол на експозицията  

Лични предпазни средства  
Общи предпазни и хигиенни мерки 

Да се спазват обичайните предпазни мерки при работа с химикали.  

Да се избягва близък или продължителен контакт с кожата.  
Да не се поемат храна и напитки и да не се пуши или смърка по време на работа.  

Да се измиват ръцете преди почивките и след приключване на работа.  
Да се осигури добра вентилация на работното място. 

Да не се вдишват аерозолите. 

 

Защита на дихателните пътища 

Не е необходимо, ако помещението е добре проветрявано.  
В противен случай 

 

(Продълж. на стр. 6) 
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Респираторна маска за еднократна употреба по DIN EN 149 с филтър FFP2 

 

Защита на ръцете 

 

 

Предпазни ръкавици 

 

Материалът на ръкавиците трябва да бъде непромокаем и устойчив на 

продукта/веществото/препарата. Изборът на материала на ръкавиците зависи от времената на 

проникване, скоростта на дифузия и разграждането. 

Препоръчва се превантивна защита на кожата посредством използване на предпазващи кожата 

средства.  

След използване на ръкавици, да се приложат почистващи кожата средства и козметика за кожа. 
 

Материал на ръкавиците 

Изборът на подходящи ръкавици зависи не само от материала, но и от други качествени 

характеристики, и варира според производителя. Тъй като продуктът е препарат, съдържащ няколко 

вещества, устойчивостта на материала на ръкавиците не може да бъде предварително изчислена и 

следователно трябва да бъде проверена преди приложение. 

Изберете устойчиви на химикали ръкавици. 

Препоръчват се ръкавици, изработени от: 

нитрил, препоръчителна дебелина на материала: ≥ 0,4 мм. 
 

Време на проникване през материала на ръкавиците 

Време на проникване > 480 минути (Проникване в съответствие с EN 374 Част 3: Ниво 6), например за 

Camatril
®
. Ако се използват други материали за ръкавици или предпазни ръкавици на други 

производители, точното време за пробив трябва да бъде предоставено от производителя на 

ръкавиците и трябва да се съблюдава. 
 

Защита на очите 

 

Препоръчват се очила по време на пълненето 

Защита на тялото Защитно работно облекло 

 

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства 
 

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства  
Обща информация  

 

(Продълж. на стр. 7) 
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Външен вид:  

Форма: Течност 

Цвят:  Бял 
Мирис:  Подобен на минерално масло 

Стойност на pH при 20° C: 7,3 (CIPAC MT 75) 

Промяна в състоянието  
Точка на кипене/Интервал на кипене: Няма данни. 

Точка на запалване: 114° C (EEC A.9) 

Температура на 

самозапалване: 
235° C (EEC A.15) 

Опасност от експлозия: Продуктът не представлява опасност от експлозия (EEC A.14). 

Плътност при 20° C: 0,877 г/см
3
 (EEC A.3) 

Разтворимост 

в/Смесваемост с вода: 

Емулгируем. 

Вискозитет: 

Динамичен при 40° C:  

9.2 Друга информация 

 

124 мПас (OECD 114) 

Няма допълнителна релевантна информация. 

 

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивоспособност 

 

10.1 Реактивоспособност Стабилен при нормални условия на употреба. 

 

10.2 Химична стабилност 

Термично разлагане/условия, които трябва да се избягват 

При употреба и съхранение в съответствие със спецификациите продуктът не се разлага. 

10.3 Възможност за опасни реакции Реагира със силни оксиданти. 

 

10.4 Условия, които трябва да се избягват 

Да се пази от топлина и пряка слънчева светлина.  

Да се пази от замръзване. 

 

10.5 Несъвместими материали Силни оксиданти. 

 

10.6 Опасни продукти на разпадане 

Не са известни опасни продукти на разпадане. 

Вж. раздел 5 за информация относно опасните продукти на разпадане в случай на пожар. 

 

РАЗДЕЛ 11 Токсикологична информация 
 

11.1 Информация за токсикологичните ефекти 

Токсичността на този продукт не е изпитвана. Токсичността на продукта е оценена въз основа на 

токсичността на съставките му. 

(Продълж. на стр. 8) 
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Остра токсичност  

Първичен дразнещ ефект: 

върху кожата: няма дразнещо действие  

върху очите: няма дразнещо действие  

Сенсибилизация Не са известни сенсибилизиращи ефекти. 

 

Допълнителна токсикологична информация 

Продуктът не подлежи на класифициране в съответствие с метода за изчисление от „Общите насоки 

за класификация на препарати в ЕС“ в най-новата им версия. 

Съгласно нашия опит и предоставената ни информация, когато продуктът се използва и с него се 

работи в съответствие със спецификациите, той няма вредно въздействие.  
Токсичност при повтарящи се дози 

Продължителен или повтарящ се контакт с кожата без съответното почистване може да доведе до 

запушване на порите на кожата, в резултат на което да настъпят смущения като акне/фоликулит. 

 

РАЗДЕЛ 12 Екологична информация 
 

12.1 Токсичност 

Токсичност във водна среда 

EC50 (48 ч) 

EbC50 (72 ч) 

ErC50 (72 ч) 

LC50 (96 ч) 

1,71 мг/л (Daphnia magna) (OECD 202) 

> 5000 мг/л (Scenedesmus subspicatus) (OECD 201) 

> 5000 мг/л (Scenedesmus subspicatus) (OECD 201)  

547 мт/л (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203) 

 

12.2 Устойчивост и разградимост 

Въз основа на данните за активното вещество:  
не е лесно биоразградим. 

 

12.3 Биоакумулираща способност Има потенциал да се биоакумулира. 

 

12.4 Подвижност в почвата Няма допълнителна релевантна информация. 

 

Допълнителна екологична информация  

Общи бележки 

Да не се допуска попадането на продукта в подпочвени води, водни басейни или канализационната 

система, даже и в малки количества. 

 

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB  
PBT: Не е приложимо. 

vPvB: Не е приложимо. 

 

12.6 Други неблагоприятни ефекти 

Слоят, който се образува върху водата, може да повлияе на пренасянето на кислород и да увреди 

организмите. Може да причини физическо отлагане по водните организми. 
(Продълж. на стр. 9) 
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РАЗДЕЛ 13 Обезвреждане на отпадъците 
 

13.1 Методи за третиране на отпадъци  

Препоръка 

Трябва да бъде специално третиран при спазване на официалните разпоредби. 

Да не се изхвърля заедно с битови отпадъци. Да не се допуска попадане на продукта в 

канализационната система. 

 

Непочистени опаковки  

Препоръка 

Опаковките да не се използват повторно за други продукти.  

Да се изхвърлят в съответствие с официалните разпоредби. 

Празните и внимателно почистени опаковки могат да бъдат заменени на оторизирани пунктове за 

събиране в рамките на концепцията на германската индустриално-аграрна асоциация IVA за 

обезвреждане PAMIRA (PAckMIttel Rücknahme Agrar, обратно приемане на опаковки на аграрни 

продукти). 

 

РАЗДЕЛ 14 Информация относно транспортирането 
 

14.1 Номер по списъка на ООН  
ADR, IMDG 

UN3082 

14.2 Точно наименование на пратката по 

списъка на ООН 

 

ADR UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 

SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Paraffin Oil), 9, III 

(UN3082 ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 

ВЕЩЕСТВО, ТЕЧНОСТ, N.O.S. (парафиново масло), 

9, ІІІ) 

IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, 

LIQUID, N.O.S. (Paraffin oil), MARINE POLLUTANT 

(ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВЕЩЕСТВО, 

ТЕЧНОСТ, N.O.S. (парафиново масло), МОРСКИ 

ЗАМЪРСИТЕЛ) 

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране  

ADR, IMDG  

 

 

Клас 9 Различни опасни вещества и артикули. 
Етикет 9 

 

(Продълж. на стр. 10) 
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14.4 Опаковъчна група  
ADR, IMDG 

 

III 

 

14.5 Опасности за околната среда  
Морски замърсител 

 

Да 

Символ (риба и дърво)  

Специална маркировка (ADR) Символ (риба и дърво) 

14.6 Специални предпазни мерки за 

потребителите 
Внимание: Различни опасни вещества и артикули. 

Код за опасност (Kemler)  90 

EMS-номер F-A,S-F 

14.7 Транспортиране в насипно състояние 

съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и 

Кодекса IBC 

 

 

Не е приложимо. 

Транспортиране/Допълнителна информация 

ADR  

Ограничени количества (LQ) 5L 

Транспортна категория 3 

Код за ограничения за преминаване през тунел E 

„Примерни правила“ на ООН UN 3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 

SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Paraffin Oil), 9, III 

(UN3082, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 

ВЕЩЕСТВО, ТЕЧНОСТ, N.O.S. (парафиново масло), 

9, ІІІ) 

 

РАЗДЕЛ 15 Информация относно нормативната уредба 

 

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно 

безопасността, здравето и околната среда 

 

Национални разпоредби  

Клас на застрашеност на водите 

Трябва да се изключи попадането на продукти за растителна защита в подпочвените води, водните 

басейни или канализационната система. Затова те трябва да бъдат съхранявани като веществата, 

които са класифицирани като клас на застрашеност на водите 3. (Следователно не е необходимо 

продуктите за растителна защита да бъдат класифицирани в класовете на застрашеност на водите и 

да бъдат маркирани.) 
 

Други разпоредби, ограничения и забранителни разпоредби 

Да се избягва всякакъв ненужен контакт с продукта.  
Всяка неправилна употреба може да причини здравословни проблеми. 

 

(Продълж. на стр. 11) 
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15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес Не е извършена оценка на 

безопасността на химичното вещество. 

 

РАЗДЕЛ 16 Друга информация 

 

Информацията се базира на настоящото ниво на нашите познания. Тя обаче не представлява 

гаранция за специфични свойства на продукта и не създава правно валидно договорно отношение. 

Настоящият информационен лист за безопасност е съставен в съответствие с Регламент (ЕС) № 

453/2010 за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006. 
 

Отдел, издаващ ИЛБ: Отдел за развитие и регистрация.  

За контакт: 

Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG  
Stader Elbstrasse  

D-21683 Stade  
Тел. +49 (0) 4141 9204 0  

Факс +49 (0) 4141 9204 210  
datenblatt@cheminova.com  

www.cheminova.de 

 

Съкращения и акроними: 

RID:  Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin 

de fer (Правилник за международен железопътен транспорт на опасни товари)  

ICAO:  Международна организация за гражданско въздухоплаване 

EC: Ефективна концентрация 

OECD:  Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) 
ADR:  Accord europeen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Европейска 

спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе)  
IMDG:  Международен кодекс за превоз на опасни стоки по море 

GHS:  Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали 
EINECS:  Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества  

ELINCS:  Европейски списък на нотифицираните химични вещества 
CAS:  Регистър на химичните вещества (отдел на Американското химично общество) 

TRGS:  Technische Regeln für Gefahrstoffe (Технически правила за опасни вещества, BAuA, 

Германия)  

PBT: Устойчиви, биоакумулиращи и токсични 
vPvB: Много устойчиви и много биоакумулиращи 
 

* Данните са изменени спрямо предишната версия. 

 


