
 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото или сместа и на дружеството / предприятието 

1.1. Идентификатор на продукта 

Търговско име: Репелент – Гел кубчета за защита от гълъби 

Химическа Идентификация: аромат на инертен субстрат 

Химически тип: смес 

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа и употреби които се препоръчват. 

Репелент.Гел кубчета за защита от гълъби. 

1.3. Информация за доставчика на информационния лист за безопасност 

Име на фирмата: FARMAP INDUSTRY 

Адрес: Виа Национале 66 65012 Виланова ди Чепагати (Италия) 

Телефон: (+39) 085 9774028 

Електронна поща: info@farmap.it 

1.4. Информация за спешни случаи 

Център за Спешна медицинска помощ 

РАЗДЕЛ 2: Идентификация на опасностите 

2.1. Класифициране на веществото или сместа 

Продуктът не е класифициран като опасен съгласно Регламент (EC) 1272/2008 (CLP) и Директиви 1967/548 / 

EEC и 1999/45 / EC. и 

2015/830 Регламент (ЕС) 

2.2. Елементи на етикета 

Продуктът не съдържа етикет за опасност. 

2.3. Други опасности 

Контакт с очите: Може да предизвика слабо дразнене. 

Контакт с кожата: Може да причини леко дразнене, в резултат на продължителна и / или многократна 

експозиция. 

Вдишване: Може да предизвика леко дразнене на дихателните пътища. 

Поглъщане: В големи количества може да предизвика гадене, повръщане и диария. 

Веществата, които съставляват продукта, не отговарят на критериите за класифициране за PBT или vPvB, 

посочени в приложение XIII на REACH. 

РАЗДЕЛ 3: Състав / информация за съставките 

3.2. Смеси 

Репелент – Защита от гълъби ГЕЛ 

КУБЧЕТА 
Информационен лист за безопасност 

Съгласно регламент (UE) № 453/2010 

и последващите регламенти (UE)830/2015 

Дата на издаване: 27/04/2017    Версия №2 

mailto:info@farmap.it


Продуктът не съдържа вещества, които представляват опасност за здравето или околната среда, в 

концентрации, които трябва да бъдат посочени в настоящия РАЗДЕЛ на информационния лист за безопасност. 

РАЗДЕЛ 4: Мерки за оказване на първа помощ 

4.1. Описание на мерките за първа помощ 

Контакт с очите: Изплакнете обилно няколко минути, като отворите клепачите. Ако дразненето на очите 

продължава, консултирайте се с лекар. 

Контакт с кожата: Отстранете замърсеното облекло. Измийте обилно с вода и сапун. При продължително 

дразнене или зачервяване на кожата, консултирайте се с лекар. Измийте замърсеното облекло преди да го 

носите отново. 

Вдишване: Ако дишането е трудно, преместете пострадалия на открито и го оставете в покой в тази позиция 

За насърчаване на дишането. Ако симптомите продължават, консултирайте се с лекар. 

Поглъщане: Изплакнете устата с вода. Не предизвиквайте повръщане. В случай на поглъщане на големи 

количества, консултирайте се с лекар. 

4.2. Най-важните симптоми и ефекти, както остри, така и забавени 

Вижте Раздел 2.3. 

4.3. Посочване на необходимостта от незабавно консултиране с лекар и специални лечения 

Вижте Раздел 4.1. 

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки 

5.1. Средства за гасене 

Използвайте пожарогасителни средства, подходящи за източника на пожара и за околния район (напр. Воден 

спрей, въглероден диоксид, пяна или сух химически прах). 

5.2. Специални опасности, произтичащи от веществото или сместа 

Продуктът не е нито запалим, нито експлозивен. 

5.3. Препоръки за пожарникарите 

Извадете контейнера от пожарната зона, ако това може да се направи без риск. Пожарникарите трябва да 

носят винаги оборудването за противопожарната защита: каска с визьор, огнеупорно облекло, ръкавици за 

намеса и др. апаратура. 

РАЗДЕЛ 6: Мерки в случай на аварийно изпускане 

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

Евакуирайте и изолирайте областта, докато продуктът бъде напълно разпръснат. Сигнализирайте аварийния 

персонал. Осигурете достатъчна вентилация. Избягвайте вдишване на прах / мъгла и контакт с очите и кожата. 

Използвайте подходящи лични предпазни средства. 

6.2. Предпазни мерки за околната среда 

Предотвратете разпръскването на продукта в околната среда и изтичане в устия, повърхностни и подпочвени 

води. Сигнализирайте компетентните органи в случай на големи разливи в устията или водните басейни. 

6.3. Методи и материали за ограничаване и възстановяване 



Съберете продукта с механични средства или пневматични прахосмукачки. Прехвърлете в контейнер с 

подходящ етикет. Изхвърлете продукта в съответствие с местното и националното законодателство. Измийте 

обилно засегнатата зона с вода, за да премахнете остатъчно замърсяване. 

6.4. Позоваване на други раздели 

За информация относно личните предпазни средства вижте РАЗДЕЛ 8. За информация относно изхвърлянето 

вижте в РАЗДЕЛ 13. 

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение 

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа 

Екологията и методите на работа са организирани по такъв начин, че директният контакт с продукта да бъде 

предотвратен или намален до минимум. Осигурете адекватна вентилация. Използвайте подходящи лични 

предпазни средства. 

7.2. Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости 

Да се съхранява на сухо, хладно и добре проветриво място. Избягвайте излагането на влага и пряка слънчева 

светлина. 

7.3. Специфична крайна употреба 

Вижте Раздел 1.2. 

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията / лични предпазни средства 

8.1. Контролни параметри 

Не са определени специфични гранични стойности на професионална експозиция за продукта. 

8.2. Контрол на експозицията 

При промишлени или професионални манипулации използвайте лични предпазни средства в съответствие 

със стандартите, определени от съответните европейски и национални разпоредби. Във всеки случай 

консултирайте се с доставчика, преди да вземете окончателно решение относно инсталирането на 

устройствата. 

Защита на кожата: Носете работно облекло с дълги ръкави и предпазни обувки за професионална употреба от 

категория II [ref. Директива 89/686 / ЕИО и EN 344]. 

Защита на ръцете: Носете работни ръкавици от категория II [ref. Директива 89/686 / ЕИО и EN 374] в PVC, 

неопрен, нитрил или еквивалент. Тъй като продуктът е смес от няколко вещества, устойчивостта на материала 

за ръкавици (разграждане, време на разрушаване и проникване) трябва да се изпита преди употреба, тъй 

като не е предвидима предварително. 

Защита на очите: Носете плътно запечатани очила [ref. EN 166]. 

Защита на дихателните пътища: Не се изисква при нормални условия на употреба. 

Технически и хигиенни мерки: Осигурете адекватна вентилация. Да не се яде, пие или пуши по време на 

употреба. Измийте ръцете и другите части от кожата, изложени на продукта след употреба. Периодично 

измийте работно облекло и лични предпазни средства, за да премахнете замърсителите. Работете с продукта 

в съответствие с правилата за добра практика. 

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства 

9.1. Информация за основните физични и химични свойства 

A. Външен вид: безцветни гел кубчета 

B. Миризма: характерна за аромата 



C. Праг на обонянието:не е налице 

D. рН: не е налице 

E. Точка на топене / Точка на замръзване: не е налице 

F. начална точка на кипене и интервал на кипене: не е налице 

G. Точка на възпламеняване: незапалим 

H. Скорост на изпаряване: не е налице 

I. Запалимост (твърдо вещество, газ): не се прилага 

J. Горни / долни граници на запалимост или експлозиви: не се прилага 

K. Налягане на парите: не се прилага 

L. плътност на изпаренията: не се прилага 

M. Относителна плътност: не е налице 

N. Разтворимост: не е налице 

O. Коефициент на разпределение n-октанол / вода: не е налице 

P. Температура на самозапалване: не се прилага 

Q. Температура на разлагане: не е налице 

R. Вискозитет: не се прилага 

S. Експлозивни свойства: не е експлозивна 

T. Оксидиращи свойства: не-окисляваща 

9.2. Друга информация 

Няма налични данни. 

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивоспособност 

10.1. Реактивност 

Няма особени рискове от реактивност с други вещества при нормални условия на употреба и съхранение. 

10.2. Химична стабилност 

Продуктът е стабилен при нормални условия на употреба и съхранение. 

10.3. Възможност за опасни реакции 

Неизвестна. 

10.4. Условия за избягване 

Избягвайте излагането на влага и пряка слънчева светлина. 

10.5. Несъвместими материали 

Неизвестна 

10.6. Опасни продукти на разпадане 

Неизвестна. 

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация 



11.1. Информация за токсикологичните ефекти 

а) Остра токсичност 

Няма класификация на продукта поради остри токсични ефекти. 

б) Раздразнение 

Не се класифицира продуктът за ефекти от дразнене на кожата или очите. 

в) корозивни 

Не се класифицира продуктът поради въздействието на корозивност на кожата или очите. 

г) Свръхчувствителност 

Не се класифицира продуктът за ефекти върху кожата или респираторната чувствителност. 

д) Токсичност при многократно дозиране 

Няма класификация на продукта за ефектите на токсичност при многократно приложение. 

е) канцерогенност 

Няма класификация на продукта за канцерогенни ефекти. 

ж) мутагенност 

Не се класифицира продуктът поради мутагенни ефекти. 

з) Репродуктивна токсичност 

Няма класификация на продуктите за ефекти върху репродуктивната токсичност. 

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация 

12.1. Токсичност 

Няма класификация на продукта поради токсични ефекти върху водните организми. 

12.2. Устойчивост и разградимост 

Информацията не е налице. 

12.3. Биоакумулиращ потенциал 

Информацията не е налице. 

12.4. Мобилност в почвата 

Информацията не е налице. 

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB 

Веществата, които съставляват продукта, не отговарят на критериите за класифициране за PBT или vPvB, 

посочени в приложение XIII на REACH. 

12.6. Други неблагоприятни ефекти 

Информацията не е налице. 

РАЗДЕЛ 13: Условия при изхвърляне 

13.1. Методи за третиране на отпадъци 

Изхвърлянето трябва да се извърши в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/98 / ЕО и Решение 

2000/532 / ЕО. Тези разпоредби се прилагат и за замърсената опаковка. Ето защо е препоръчително да се 



свържете с отговорните органи или с специализирани и упълномощени компании, които могат да дадат 

указания как да организираме разпореждането. 

РАЗДЕЛ 14: Информация за транспортиране 

Продуктът не е предмет на разпоредбите на действащото законодателство относно автомобилния превоз на 

опасни товари (ADR), на железопътен транспорт (RID), по море (кодекс IMDG) и по въздух (IATA). 

14.1. UN номер 

Не се прилага. 

14.2. Име на пратката на ООН 

Не се прилага. 

14.3. Класове на опасност, свързани с транспорта 

Не се прилага. 

14.4. Опаковъчна група 

Не се прилага. 

14.5. Опасности за околната среда 

Не се прилага. 

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите 

Не се прилага. 

14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II на MARPOL 73/78 и Кодекса IBC 

Не се прилага. 

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба 

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативни актове, свързани с безопасността, здравето и 

околната среда 

■ Законодателен декрет № 81/2008 - единен текст относно безопасността на работното място 

■ Законодателен указ № 152/2006 - защита на водите (дял III) и отпадъци (дял IV) 

■ Регламент (ЕС) 2015/830 

Продуктът не съдържа вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC), кандидати за разрешение в 

съответствие с Регламент на ЕС № 1907/2006 (REACH). 

15.2. Оценка на химическата безопасност 

За продукта не е извършена оценка на безопасността на химичното вещество. 

РАЗДЕЛ 16: Друга информация 

Основни библиографски източници и източници на данни: 

■ Директива 1967/548 / ЕИО (и последващите изменения и корекции) 

■ Директива 1999/45 / ЕО (и последващите изменения и корекции) 

■ Регламент на ЕС № 1272/2008 (CLP) (и последващите изменения и корекции) 

■ Регламент на ЕС № 1907/2006 (REACH) (и последващите изменения и корекции) 

■ доставчици на суровини за SDS 



Съкращения: 

ADR: Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по шосе 

CAS: услуга за химически резюмета 

CLP: класификация, етикетиране и опаковане 

EINECS: Европейски списък на съществуващите химикали 

IATA: международна асоциация на въздушния транспорт 

Кодекс IMDG: Международен морски кодекс за превоз на опасни товари 

PBT: устойчив, биоакумулиращ, токсичен 

REACH: регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химичните вещества 

RID: регламент относно вътрешния железопътен превоз на опасни товари 

vPvB: много устойчив, много биоакумулиращ 

Забележки: 

Информацията в този информационен лист за безопасност се основава на нашите познания към датата на 

публикуването му. Информацията се предоставя с единствената цел да улесни използването, съхранението, 

транспорта, изхвърлянето и не трябва да се счита за специфична гаранция за качество. Потребителят трябва 

да осигури съответствието и пълнотата на информацията във връзка с конкретното използване на продукта. 


