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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Лице което пуска на пазара : “Юнипест Контрол” ООД,
ул. “Ж.Кюри“ № 69, бл.312, ап.5, 1113 София Дата на издаване: 12.03.2007 г
Телефони: (+359 2)963 1620, 963 3862,
Факс: (+359 2) 963 1228 Издание: 01/2007
Дан. №: 1226012733 Заменя издание: нов
Булстат: 831043655 Страници: 6

Наименование на препарата

“ДЕЦИЯ восъчни блокчета ”

1. Наименование на препарата и фирмата

1.1. Наименование на препарата: “ДЕЦИЯ восъчни блокчета”
1.2. Употреба на препарата: готова примамка  за борба с гризачи
1.3. Наименование на фирмата, която пуска препарата на пазара: “ЮНИПЕСТ КОНТРОЛ“ ООД
1.4. Телефон за връзка в случай на спешност: телефони (+359 2 ) 963-16-20, 963-38-62; факс (+359 2) 963-12-28
МБАЛСМ "Н. И. Пирогов" , тел. 02/9154411

2. Състав на препарата

2.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание: примамката  включва
0.005 % т/т бродифакум ,  денатониум бензоат, СI 52 кисело червено багрило, денатониум бензоат, пшеничен
грис,  парафинов прах, захар, роконсал J, талк, ванилия под формата на восъчни блокчета.
Специфичният ефект на препарата се обуславя от кумариновия тип антикоагулант бродифакум с
относителен дял 0.005 %.

2.2. Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата - за препарати, класифицирани
като опасни :
Съставки CAS № Концентра

ции, %
Символ за опасност,
R – фрази

Бродифакум 56073-10-0 0.005 T+, N, R27/28, R48/24/25,
R50/53 *

Роконсал J 0.200 Xn, R22

* Рисковите фрази са посочени в т.16.

2.3. Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата - за препарати, които не се
класифицират като опасни: Не са посочени концентрации или гранични стойности за останалите съставки на
препарата.

2.4. Класификация на веществата по предходната точка:
Багрилото не се класифицира по категориите за опасност. Относителният дял на денатониум бензоат във
формулацията е под 0.1 % и  съгласно табл. 10 към чл.13, ал.2 на Наредбата за класифициране не се взема
под внимание при определянето на категорията на опасност на формулацията. Роконсал J се класифицира се
като Xn Вреден с R 22 Вреден при поглъщане. Той е в концентрация 0.2% и не повлиява класифицирането
на препарата. Багрилото е разрешено за употреба с Наредба № 36 от 30.11.2005 г. за изискванията към
козметичните продукти.
Останалите съставки: пшеничен грис, парафинов прах, захар, талк, ванилия не подлежат на
класифициране за опасност.

Наименования и номера на веществата по EINECS или ELINCS.
Вещество EINECS или ELINCS.
Бродифакум 259-980-5

3. Описание на опасностите

Класифициране  на препарата Не се класифицира
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Категория на опасност Не се определя
R-фрази Не се прилагат

Общ характер на действие на активното вещество бродифакум : Симптомите на отравяне с антикоагуланти
се обуславят от намалената възможност за кръвосъсирване и се проявяват в зависимост от тежестта на
интоксикацита. Лекото отравяне се манифестира със смущения в кръвосъсирването, които се откриват само
с лабораторни изследвания. При средно тежкото отравяне се появяват хематоми, кръв в урината и
изпражненията или обилно кървене от малко нараняване или порязване, кървене от венците. Кръвоизливи
във вътрешните органи  се наблюдават при тежките форми на интоксикация.
Основни  пътища за постъпване: орален, кожен и инхалаторен в случаи на големи разпрашавания.
Опасност за здравето от примамката: малко вероятно е да причини неблагоприятни ефекти при нормални
условия на боравене и употреба. Виж т.11 и 15.
Опасност за околната среда  от примамката: виж.т.12

4. Мерки за оказване на първа помощ
Мерки за първа помощ : Да се потърси незабавно лекарска помощ! Да се покаже при възможност етикета
или опаковката.
4.1. При поглъщане: Незабавно да се потърси лекарска помощ. Да се изплакне устата с вода. Да се
предизвика повръщане само ако пострадалия е в съзнание и добро общо състояние. Да не се предизвиква
повръщане ако пострадалия е в безсъзнание! Да се покаже  при възможност етикета или опаковката.
4.2. При вдишване: При силно запрашаване, прахът дразни горните дихателни пътища. Пострадалият да се
изведе на чист въздух и да се потърси незабавно лекарска помощ.
4.3. При контакт с кожата: Замърсеното облекло незабавно да се свали и да се изпере преди нова употреба.
Замърсените кожни участъци да се измият обилно с вода и сапун. Да се потърси лекарска помощ.
4.4. При контакт с очите: Да се изплакнат  незабавно обилно с вода при широко отворени клепачи в
продължение поне на 15 минути. Да се потърси незабавно лекарска помощ.
4.5. Необходимост от квалифицирана лекарска помощ:  незабавно  да се потърси лекарска помощ.
Антидотно лечение: Витамин К1 ( конакион или фитоменадион). Дозата и начина на прилагане се определя
от тежестта на интоксикацията. Антидотът да се прилага под лекарско наблюдение. Да се следи
протромбиновото време и нивото на хемоглобина. Бродифакумът може да прояви забавено действие, което
налага  проследяването им в продължение на няколко дни, до достигане на референтни стойности.
Пациентите остават под медицинско наблюдение докато протробминовото време се нормализира и остане
такова поне 3 последователни дни.
Препоръчва се стомашна промивка. При необходимост – кръвопреливане и високи дози Витамин С.
4.6. Специални средства за оказване на първа помощ на работното място:  изнасяне на чист въздух,
изплакване на устата и измиване на замърсената кожа.
5. Мерки при гасене на пожар

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар: СО2, пожарогасителен прах. По големите пожари да се гасят с
алкохолно устойчива пяна.
5.2. Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност:  Да не се използва водна
струя под налягане за  гасине на пожара или разпръсване та  разсипания продукт. Тя може да се използва
за охлаждане на опаковките.
5.3. Специфични опасности, свързани с експозицията на препарата и произтичащи от нея продукти на
изгарянето и отделящи се газове: В случай на пожар могат да се образуват токсични газове: СО, СО2 и
азотни оксиди.
При горене на опаковката от полиетилен могат да се образуват: СО, СО2, етилен, метан, етан, пропан,
пропилен, циклоалифатни въглеводороди, формалдехид, ацеталдехид, бутилен, бутан.
5.4. Специални предпазни средства за пожарникарите: подходящо работно облекло, автономен дихателен
апарат.

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки: работно облекло, латексови ръкавици, защитни очила, осигуряване на добра
общо-обменна или локална вентилация. Да се избягва контакт с кожата и очите. Да се отстранят източниците
на запалване.
6.2. Остатъчните количества от препарата да не се изхвърлят в канализацията, а да се използват само по
предназначение.
Да се предприемат мерки за недопускане попадането на препарата във въздуха, почвата, водите, както и
изпускането му в канализацията.
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В случай на инцидент и/или авариен разлив на препарата, събраното с помощта на подходящи адсорбиращи
материали количеството от препарата да се съхранява в специални плътно затварящи се и обозначени съдове
и да се съхраняват временно, след което се предава на лица, притежаващи разрешение по чл.37 от Закона за
управление на отпадъците (ЗУО). Да се уведомят съответните компетентни органи – РИОСВ, на чиято
територия е станал инцидентна или разлива.
6.3. Средства за почистване: Да се събера механично в съдовете за отпадъци или в пластмасови чували. Да
се пази  от запрашаване. Замърсения район да се измие, като не допускате оттичане на водата в
канализацията.

7. Работа с препарата и съхранение

7.1. Работа с препарата: Да се спазват правилата за безопасност. Преди употреба, прочетете етикета. Да
не се замърсява кожата и очите. Да не се пие, яде и пуши по време на работа. Спазване на лична хигиена.
Измиване на ръцете със сапун и вода преди почивка и в края на работния ден.
7.2. Съхранение: В добре затворените, оргинални опаковки, на хладно, в сухи и добре вентилирани
помещения, далече от храни, напитки  и фуражи и далеч от достъп на деца. Складовете или помещенията да
се държат под ключ.
7.3. Специфична употреба: за борба с гризачи.

8. Контрол при експозиция и лични предпазни средства

8.1. Граници на експозиция:
Гранични стойности за въздуха на работната среда
Съставки CAS №/

EINECS
Гранични стойности за
въздуха на работното място

Бродифакум 56073-10-0 0.002 mg/m3 *
Талк съдържаш под 2%
свободен силициев двуокис
в респирабилната фракция
Инхалабилна фракция
Респирабилна фракция

6.0 mg/m3

3.0 mg/m3

*гранична стойност на производителя.

8.2. Контрол на експозиция:
8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда: препоръчва се осигуряване на общо обменна и локална
вентилация с цел контрол на граничната стойност на бродифакум във въздуха на работното място.
8.2.1.1. Защита на дихателните пътища: При необходимост дихателна маска. Да се осигури общообменна
вентилация.
8.2.1.2. Защита на ръцете: латексови ръкавици.
8.2.1.3. Защита на очите: плътно прилепващи очила .
8.2.1.4. Защита на кожата и на тялото: работно облекло от импрегниран текстил, обувки, ръкавици,
дихателни маски. При необходимост да се ползва гумена престилка.
8.2.2. Контрол на въздействието на препарата върху околната среда: Да не се допуска изтичане в
канализацията. Да се избегне замърсяването на почвата, въздуха, водните източници и канализаци.
Отпадъците от биоциден препарат като остатъчни количества и опаковка да се събират в специални плътно
затварящи се обозначени съдове, да се съхраняват временно, след което да се предават на лица
притежаващи разрешение по реда на чл. 37 от ЗУО.

9. Физични и химични свойства

9.1. Обща информация
- външен вид – восъчни блокчета
- цвят –червен.
-   мирис – неспецифичен.

9.2. По-важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда:
Показатели Биоциден препарат

ДЕЦИЯ  восъчни блокчета
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Външен вид- агреганто състояние, цвят Восъчни блокчата в  червен цвят

Мирис Неспецифичен
Експозивни свойства Не е приложимо

Оксидиращи свойства Не е приложимо
Температура на възпламеняване, на запалване и на
самозапалване

Запалим в разтопено състояние

Темпетарура на кипене Не е приложимо
Тимпература на топене Около 70.0 С
Киселиност/алкалност, рН стойност на 1 %  воден
разтвор.

Препаратът е блокче и рН технически не
може да бъде определено

Разтворимост /вода/ Неразтворимо
Коефициент на разпределение n октанол/вода Няма данни
Разтворимост /органични разтворители/ Активното вещество Бродифакум е

добре разтворимо в органични
разтворители

Специфично тегло Не е приложимо
Стабилност при съхранение Стабилен е в затворена опаковка.
Срок на годност Повече от две години при нормална

температура
Влияние на светлината, температурата и влажността
върху техническата характеристика на биоцидния
препарат.

Не влияят върху характеристиката на
препарата.

Реактивност по отношение на материала от който е
направена опаковката.

Съвместим с материала на опаковката.

Техническа характеристика на биоцидния препарат
(пенливост, възможност за омокряне и  прахообразуване).

Препаратът е не  пенлив, трудно се
омокря и не се образува прах.

Физична и химична съвместимост с други продукти,
включително с други биоцидни препарати, с които се
прилага съвместно.

Не се използва съвместно с други
биоцидни препарати.

9.3. Друга информация: няма.

10. Стабилност и реактивоспособност

10.1. Условия, които трябва да се избягват: високи температури над 40оС,  източници на топлина и пряка
слънчева светлина.
10.2. Вещества, които трябва да се избягват: няма данни.
10.3. Опасни продукти при разпадане: СО, СО2 и азотни оксиди. Когато гори или е подложен атермично
разграждане, отдела токсични и дразнещи пари.

11. Токсикологична информация
Настоящето оценка на риска за здравето е базирана на налична информация за анологични продукти
Остра токсичност:
ЛД50 орална, бял плъх (изчислена) :>5000 mg/kg (или 1 250 mg примамка

  /250 g плъх)
ЛД50 дермална, плъх (изчислена) : > 2000 mg/kg
Кожно-дразнене, зайци : не се очаква да е дразнител. Акт. вещество –

много слабо дразни кожата
Очно дразнене, зайци : не се очаква да е дразнител. Акт. вещество –

слабо дразни очите
Кожна сенсибилизация, морски свинчета : няма данни. Акт. в-во не е сенсибилизатор.
Репродуктивна токсичност / Бродифакум технически/ : не е тератоген, ембриотоксичен и фетотоксичен при
плъхове и зайци в дози до 0.2 mg/kg /дневно – доза причиняваща майчина токсичност.
Мутагенност / Бродифакум технически / - не се установява генотоксичен ефект.
Хронична/субхронична токсичност / Бродифакум технически /: биологичния полу-живот на Бродифакум в
тъканите на плъхове е > 100 дни. В резултатат на кумулацията могат да се развият клинични ефекти. След
последващи експозиции удължено протромбиново време, потискане, бледост, подкожни кръвоизливи,
кръвотечения от носа и венците, стомашно-чревни кръвоизливи, мозъчни кръвоизливи, шок и смърт.
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Канцирогенност / Технически Бродифактум / - На базата на аналогични сравнения се приема, че активното
вещество не притежава канцерогенен потенциал.
Друга токсикологична информация:
Критичен орган / Технически Бродифактум /: кръвосъсирващата система

12. Информация за околната среда

12.1. Екотоксичност: Активното вещество е силно токсично водните организми /риби/.
Дъгова пъстърва LD50 /96 часа/ - 0.051 mg/l
12.2. Подвижност: Активното вещество е с ниска летливост.
12.3. Устойчивост и разградимост: Активното вещество претърпява бърза фотодеградация.
Не е устойчив в почвата. Стабилен е във водатал Не е подвижен в почвата.
12.4. Потенциал за биоакумулиране: Активното вещество има потенциал за биоакумулация - log  4.0.
12.5. Други нежелателни ефекти: Бродифакумът притежава потенциал за предизвикване на първично и
вторично отравяне на нетаргентни видове.

13. Третиране на отпадъците

Отпадъци от биоцидния  препарат - Код на отпадъка: 06.13.99 – отпадъци от неорганични химични процеси,
неупоменати другаде (Наредба № 3 за класификация на отпадъците, Обн., ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г.).
Обезвреждане:  изгаряне в пещи, където е разрешено съгласно месното законодателство.
Опаковки от ПЕВП и полипропилен, код на отпадъка 15.01.02. Обезвреждане на опаковките: измиване с
вода и събиране на промивните води в специални съдове. Изгаряне. Да се спазват изискванията на
националното законодателство.
Празните опаковки, отпадъците и остатъчните количества от биоцидния препарат, както и промивните води
да се събират в специални, плътно затварящи се обозначени съдове и де се съхраняват временно на
територията на фирмата, след което се предават на лица, притежаващи разрешение по чл.37 от ЗУО.
Да се предприемат мерки за недопускането на препарата във въздуха, почвата, водите, както и изпускането
му в канализацията.

14. Информация за транспортиране

Не се класифицира като опасен товар. Да се транспортира в закрити транспортни средства, разделно от храни и
напитки.

15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба

Закон за защита от вредното въздействие на химичинте вещества и препаратип (обн., Дв, бр. 10 от 2000 г.) и
Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати
(обн., ДВ, бр.. 5 от 2003 г.)
Препаратът не се класифицира в категориите на опасност съгласно чл.2 от Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и препарати и съгласно Наредбата за реда и начина на класифициране,
опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати и не се изискват обозначения със съответен
символ, знак на опасност и фрази на риска.

Етекетиране

Съдържа: Бродифакум 0.005%
Съвети за безопасност:
S1/2 Да се  съхранява под ключ и далече от достъп на деца.
S13 Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.
S20/21 По време на работа да не се яде, пие и пуши.
S24 Да се избягва контакта с кожата.
S35 Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин.
S37 Да се носят подходящи ръкавици.
S46 При поглъщане да се поотърси незабавно медицинска помощ и да се
        покаже опаковката или етикета.
S49 Да се съхранява само в оргинална опаковка.

16. Друга информация
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Данните в Информационния лист за безопасност съответстват на нивото на съвременните познания към
дата на изготвяне. Тъй като използването на информацията и условията на употреба са извън контрола
на фирмата, потребителят на търговския продукт носи отговорност за условията на безопасното му
приложение.

T+ Силно токсичен
R27/28: Силно токсичен при контакт с кожата и при поглъщане.
R48/24/25: Токсичен: опасност от тежко  увреждане на здравето при продължителна експозиция при контакт
с кожата и при поглъщане
R22: Вреден при поглъщане
N  Опасен за околната среда
R50/53: Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни  ефекти във
водната среда.


