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Информационен лист за безопасност 
В съответствие с Регламент 1907/2006 

 
Лице, което пуска на пазара                                  Дата на издаване: 03.10.2008г. 
сместа: 
Байер България ЕООД      Издание: 2 
1510 София 
ул. Резбарска № 5. 
тел.   +359 2 8140164       Стр. (брой) – 9    
         

Наименование на сместа 
 

К-ОБИОЛ ЕК 25 
 

1. Идентификация на сместа и дружеството/предприятието 
1.1. Търговско наименование на сместа  
К-ОБИОЛ 25 ЕК. 
 
1.2. Идентифицирани употреби на сместа, които са от значение: 
Инсектицид. 
 
1.3. Наименование и адрес на лицето, което пуска на пазара химично вещество/смес 
Байер България ЕООД  
1510 София 
ул. Резбарска № 5. 
тел.   +359 2 8140164   
 
1.4. Телефон за връзка в случай на спешност 
Център за първа помощ:  МБАЛСМ "Н.И.Пирогов"  
Телефон за спешни случаи - (02) 915 44 09. 
e-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg 
http://www.pirogov.bg 
 
2. Описание на опасностите 
 
Класифициране 
Запалим. 
Вреден при вдишване и при поглъщане. 
Дразни дихателните пътища. 
Риск от тежко  увреждане на очите. 
Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни  ефекти 
във водната среда. 
Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане. 
Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата. 
 
Елементи на етикета 
Съдържа делтаметрин, пиперонил бутоксид, разтворител нафта (петролеум) лека ароматна.     
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Символи и знаци за опасност: 
 
   Xn      N 

           
            Вреден       Опасен за околната среда 

 
 

Рискови фрази (R-фрази): 
R10 Запалим. 
R20/22 Вреден при вдишване и при поглъщане. 
R37 Дразни дихателните пътища. 
R41 Риск от тежко  увреждане на очите. 
R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни  
ефекти във водната среда. 
R65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане. 
R66 Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата. 

 
Съвети за безопасност (S-фрази)  
S23 Да не се вдишва аерозолът. 
S26 При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска 
помощ. 
S39 Да се носят предпазни средства за очите/лицето. 
S35 Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин. 
S51 Да се използва само на проветриви места. 
S57 Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда. 
S62 При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси медицинска 
помощ и да се покаже тази опаковка или етикетът. 
 
3. Състав на сместа  
 
3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание. 
Смес. 
 
Наименование CAS № / EC № Концентрация 

(%) 
Класифициране 

67/548/EEC 
 

Класифициране 
1272/2008/EO 

 
Делтаметрин 52918-63-5/258-

256-6 
2.50 T, R23/25 

N, R50/53 
Acute Tox. 3, 
H331 
Acute Tox. 3, 
H301 
 

Пиперонил 
бутоксид 

51-03-6/200-076-
7 

22.50 N, R50/53 Aquatic Acute 1, 
H400 
Aquatic Chronic 
1, H410 

Тетрапропирен 11117-11-6/234- >1.00 - < 25.00 Xn, R21 Acute Tox. 4, 
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бензенсулфонат, 
калциева сол 

360-7 Xi, R38-41 
R52/53 

H312 
Skin Irrit. 2, 
H315 
Eye Dam. 1, 
H318 

2-метилпропан-
1-ол 

78-83-1/201-148-
0 

>1.00 - < 5.00 R10 
Xi, R37/38-41 

R67 

STOT SE 3, 
H335 
Skin Irrit. 2, 
H315 
Eye Dam. 1, 
H318 
STOT SE 3, 
H336 

Разтворител 
нафта 

(петролеум) 

64742-95-6/265-
199-0 

> 25 R10 
Xi, R37 

N, R51/53 
Xn, R65 

R66 
R67 

STOT SE 3, 
H335 
Asp. Tox. 1, 
H304 
STOT SE 3, 
H336 
Aquatic Chronic 
2, H411 

 
Пълният текст на R- и H-фразите е посочен в т.16. 
  
4. Мерки за оказване на първа помощ. 
Общи мерки: Свалете незабавно замърсеното облекло и го изхвърлете по безопасен начин. 
 
4.1. При вдишване: Изведете пострадалият на чист въздух. Дръжте го на топло и го 
оставете да почива. Ако симптомите продължават, потърсете лекарска помощ. 
 
4.2. При контакт с очите: Изплакнете незабавно обилно с вода (също и под клепачите), за 
не по-малко от 15 минути. Отстранете контактните лещи, ако има такива, след първите 5 
минути и след това продължете изплакването. Потърсете лекарска помощ ако се появи 
дразнене и продължава. 
 
4.3. При контакт с кожата: При контакт с кожата, незабавно измийте обилно с вода и 
сапун за най-малка 15 минути. В случай на кожно дразнене, може да се приложат масла или 
лосиони съдържащи Вит.Е. Ако симптомите продължават, потърсете лекарска помощ. 
 
4.4. При поглъщане: Изплакнете устата с вода и дайте вода на малки глътки за пиене. Не 
предизвиквайте повръщане. Риск от попадане на продукта в белите дробове в случай на 
повръщане след поглъщане. При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и 
да се покаже опаковката или етикетът. 
 
Информация за лекаря: 
Симтоми: Местни: кожна и очна парестезия, която може да бъде много силна. Обикновено 
е преходна и преминава за около 24 часа. Дразнене на очните и мукозните мембрани. 
Кашлица. 
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Симптоми: системни: Гръден дискомфорт, Тахикардия, Хипотензия, гадене, Болки в 
корема, Диария, Повръщане, Световъртеж, Замъглено зрение, Главоболие, Анорексия, 
Сомнолентност, Кома, Конвулсии, Тремор, Прострация. 
 
Рискове: 
Продуктът съдържа пиретроид. 
ДА НЕ СЕ БЪРКА С ОРГАНОФОСФОРНИ ВЕЩЕСТВА. 
 
Лечение: 
Специфичен антидот – няма специфичен антидот.  
Местно лечение: симптоматично. 
Системно лечение: 
Първоначално лечение: симптоматично. 
Наблюдение на дихателната и сърдечната дейност. 
Стомашната промивка може да се има в предвид, в случай на поглъщане на значително 
количество,  в рамките на първите 2 часа. 
Въпреки това, приложението на активен въглен и натриев сулфат е винаги препоръчително. 
Дръжте свободни дихателните пътища. 
Дайте кислород или приложете изкуствено дишане при необходимост. 
В случай на конвулсии може да се даде бензодиазепин съгласно стандартните режими. 
Ако не е ефективен, може да се използва фенобарбитал. 
Противопозание: атропин. 
Противопоказание: производни на адреналина. 
Възстановяването е спонтанно и без последици. 
 
5. Противопожарни мерки 
5.1. Подходящи средства за гасене на пожар 
Воден спрей, алокохло-резистентна пяна, сух химикал, въглероден диоксид. 
 
5.2. Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност 
Вода под налягане в силна струя. 
 
5.3.Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/сместа и 
произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове 
При изгаряне се образуват опасни газове. 
 
5.4. Специални предпазни средства за пожарникарите  
При гасене на пожара да се ползват лични предпазни средства и автономен дихателен 
апарат.  
 
Допълнителна информация: Отстранете продукта от областта на пожара, или охлаждайте 
опаковките с вода с цел да избегнете покачването на налягането в тях (взрив) в резултат на 
нагряването. 
Ако е възможно, ограничете разпространението на оттичащата се вода от гасенето чрез 
изграждането на диги от пясък и пръст. 
 
6. Мерки при аварийно изпускане. 
6.1. Лични предпазни мерки 
Дръжте хората далече и не по посока на вятъра. 
Избягвайте контактът с разлетият продукт или замърсените повърхности. 



5/ 9 
 

Когато отстранявате разливът, не яжте, не пийте и не пушете. 
 
6.2. Мерки за опазване на околната среда 
Да се предприемат мерки за недопускане попадането на сместа в  почвата, водите, както и 
изпускането му в канализацията. 
В случай на инцидент и/или разливане на сместа, да се предприемат мерки за нейното локализиране и 
ограничаване, а събраното количество от сместа да се съхранява временно в специални плътно 
затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица, притежаващи 
разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците. Да се уведомят съответните 
компетентни органи- РИОСВ, на чиято територия е станал инцидента или разлива.  
 
6.3. Средства за почистване 
Да се абсорбира разливът с използването инертни абсорбиращи материали (пясък, пръст, 
силика гел и др.).  
Дръжте в подходящи за изхвърляне контейнери. 
Почистете подът и замърсените обекти с много вода. 
 
7. Работа със сместа и съхранение. 
7.1. Предпазни мерки за безопасна работа. 
Няма специални изисквания за безопасност при работа с неотворените 
опаковки/контейнерим следвайте приложимите съвети за ръчна работа. 
Да се използва само на място с добра вентилация. 
Да се държи далече от топлина и източници на запалване. 
Парите могат да образуват експлозивна смес с въздуха. 
 
7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости:  
Да се съхранява на места с ограничен достъп (достър само на оторизирани лица). 
Да се държи далече от директна слънчева светлина. 
Дръжте контейнерите плътно затворени, на сухо, хладно и добре проветриво място. 
Да се съхранява далече от напитки, храни за хора и животни. 
 
Подходящи материали: 
Контейнери от флуориран HDPE (полиетилен висока плътност). 
Метални варели, покрити отвътре с полиетилен. 
Коекструдирани контейнери с вътрешен бариерен слой, направен от етилин винилов 
алкохол кополимер (EVOH). 
Коекструдирани контейнери с вътрешен бариерен слой, направен от полиамид (PA). 
 
8. Контрол при експозиция и лични предпазни средства. 

8.1. Параметри на контрол 
 
8.2. Граници на експозиция  
Обща информация: Инженерните мерки са за предпочитане пред личните предпазни 
средства. 
8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда 
Вещества, чиято концентрация във въздуха на работната среда следва да се мониторира 
съгласно изискванията на Наредба №13: 
 

Вещество Гранична стойност Вид 
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(mg/m3) 
Пиретроиди 5 8 часова експозиция 

2-метилпропан-1-ол 154 
 

231 

8 часова експозиция 
 

15 минутна експозиция 
 
Препоръчителни концентрации във въздуха на работната среда: (BCS) 
 

Вещество Гранична стойност Вид 
Делтаметрин 0.02 mg/m3 8 часова експозиция 

Пиперонил бутоксид 500 ppm 8 часова експозиция 
 
При нормална употреба и условия на употреба се обърнете към етиктетът/листовката. При 
всички други случаи следвайте следните препоръки: 
  
8.2.1.1. Защита на дихателните пътища – да се носи респиратор с филтър за органични 
газове и пари (защитен фактор 10) в съответствие с EN 140 тип А или еквивалентен. 
Дихателната защита трябва да се използва само за контрол на остатъчният риск от 
краткросрочните действия, когато всички възможни и рпрактически приложими стъпки са 
били взети, за да се намали експозицията при източника в т.ч. събиране и/или локална 
екстрактна вентилация. винаги спазвайте инструкциите на производителя на респиратора по 
отношение на слагането, носенето и подръжката. 
 
8.2.1.2. Защита на ръцете – носете защитни ръкавици от нитрил (минимална дебелина 0.40 
мм) притежаващи септификат за CE марка (или еквивалентен). Изперете ги при 
замърсяване. Извърлете ги ако се замърсят отвътре, ако се пробият или когато 
замърсяването отвън не може да се отстрани. Измивайте ръцете си винаги преди хранене, 
пиене, пушене или ходене до тоалетната. 
8.2.1.3. Защита на очите – носете защитни очила отговарящи на EN 166 (област на употреба 
5 или еквивалентна).  
8.2.1.4. Защита на кожата и тялото – носете стандартно работно облекло за цялото тяло и 
костюм тип 6. 
Носете двуслойно работно облекло, когато е възможно. Облекло от полиестер/палук или 
само от памук трябва да се носи под костюмът за химичска защита и трябва да се изпира 
професионално редовно. 
Ако химичиският защитен костюм се напръска, попаднат капки върху него или се замърси 
значително, почистете го възможно най-бързо, след което внимателно го свалете и 
изхвърлете в съответствие с препоръките на производителя. 
 
Хигиенни мерки: При употреба на продукта да не се яде, пие или пуши. 
Свалете незабавно замърсените дрехи и старателно ги почистете преди повторна употреба. 
Измивайте ръцете си незабавно след работа, ако е необходимо вземете душ. 
 8.2.2. Контрол на въздействието на веществото/препарата върху околната среда 
Да се предпиемат мерки за недопускане попадането на сместа във въздуха, почвата, водите, 
както и изпускането му в канализацията. 
 
9. Физични и химични свойства. 
9.1. Обща информация 
Външен вид – течност, бистра 
Цвят - жълт 
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pH 3.5 - 7 - 1 % (23 °C) 
Пламна точка - 44 °C 
Температура на запалване > 450 °C (данни за нафта) 
Горна експлозивна граница: 7.00 %(V) (данни за нафта) 
Долна експлозивна граница: 0.8 %(V) (данни за нафта) 
Относителна плътност на парите: 1.00 (данни за нафта) 
Плътност прибл. 0.94 g/cm³ при 20 °C 
Разтовримост във въда – прав емулсия 
Повърхностно напрежение: 27.7 mN/m 
 
10. Стабилност и реактивоспособност 
10.1. Условия, които трябва да се избягват. 
Екстремни температури и директна слънчева светлина. 
Няма опасни реакции при съхранение и употреба съгласно препоръките. 
Стабилен при посочените условия на съхранение. 
 
10.2. Вещества, които трябва да се избягват 
Не са извести. 

 
10. 3. Опасни продукти при разпадане 
При изгаряне се образуват опасни газове. 
 
11. Токсикологична информация. 
Остра токсичност на сместа: 
Орална LD50(плъх)- 710 mg/kg. 
Инхалаторна LC50(плъх)- 2.69 mg/l (4 h). 
Дермална LD50(плъх)- > 2000 mg/kg. 
Очно дразнене (заек)- силно дразни очите. 
Кожно дразнене(заек)- не дразни кожата. 
 
12. Екологична информация 
Сместа е класифицирана по изчислителния метод.   
 
12.1. Екотоксичност 
Няма данни за препарата.  
 
Екотоксикологични данни за делтаметрин: 
Токсичност за риби: 
LC50 Oncorhynchus mykiss – 0.00091 mg/l (96 часа) 
Токсичност за Daphnia magna: 
EC50 – 0.00056 mg/l (24 часа) 
Токсичност за алги: 
EC50 - > 9.1 mg/l. 
 
Екотоксикологични данни за пиперонил бутоксид: 
Токсичност за риби: 
LC50 Cyprinodon variegatus– 3.94 mg/l (96 часа) 
Токсичност за Daphnia magna: 
EC50 – 0.51 mg/l (24 часа) 
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12.2. Подвижност. 
Няма данни за препарата.  
12.3. Устойчивост и разградимост 
Няма данни за препарата.  
 
12.4. Потенциал за биоакумулиране. 
BCF 1.400 Lepomis macrochirus – делтаметрин. 
BCF 260 Lepomis macrochirus – пиперонил бутоксид. 
 
12.5. Други нежелателни ефекти 
Няма данни. 
 
13. Обезвреждане на отпадъците. 
Продукт 
В съответствие със сегашните регулации и, ако е необходимо, след консултация с 
операторите на вясто о/оло компетентните органи, продуктът може да бъде изхвърлен на 
място за изхвърляне на отпадъци или в инсинелатор. 
Замърсени опаковки 
Малките опаковки (< 10 l или < 10 kg) трябва да се изплакнат старателно чрез използване на 
пароструйка или ръчно, 3-кратно изплакване. 
Добавете водите от изплакването към пръскачката по време на пълненето. 
Изхвърлете празните и почистени опаковки безопасно. 
Големи опаковки (> 25 l или > 25 kg) не трябва да се изплакват или употребяват повторно за 
никакви цели. Върнете големите опаковки на доставчика. 
Спазвайте инструкциите на етикетите и/или листовките. 
Кодът на отпадъците съгласно Наредба№3 за Класификация на отпадъците/ДВ.Брой 
44/2004г: 
02 01 08* - агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества  
 
14. Информация за транспортиране. 
 
Транспорт по шосе (ADR/RID): 
UN-Номер 1993 
Етикети 3 
Група на опаковките III 
Номер на опасност 30 
Описание на стоката ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ, N.O.S. (ДЕЛТАМЕТРИН, РАЗТВОРИТЕЛ 
НАФТА (ПЕТРОЛЕУМ) ЛЕКА АРОМАТНА РАЗТВОР) 
Специална клауза 640E 
 
IMDG 
UN-Номер 1993 
Етикети 3 
Група на опаковките III 
EmS F-E , S-E 
Морски замърсител  
Описание на стоката ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ, N.O.S. (ДЕЛТАМЕТРИН, РАЗТВОРИТЕЛ 
НАФТА (ПЕТРОЛЕУМ) ЛЕКА АРОМАТНА РАЗТВОР) 
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IATA 
UN-Номер 1993 
Етикети 3 
Група на опаковките III 
Описание на стоката ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ, N.O.S. (ДЕЛТАМЕТРИН, РАЗТВОРИТЕЛ 
НАФТА (ПЕТРОЛЕУМ) ЛЕКА АРОМАТНА РАЗТВОР) 
 

15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба.  
Сместа е класифицирана и етикетирана в съответстние с изискванията на Закона за защита от 
вредното въздействие на химични вещества и смеси, Наредбата за класифициране, опаковане и 
етикетиране на химични вещества и смеси, Законът за защита на растенията, Наредбата за 
разрешаване на ПРЗ, Наредбата за условията и реда за етикетиране на ПРЗ, Наредба № 13 от 
30декември 2003 г. За защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични 
агенти при работа, Директива 67/548/EEC за класифициране и етикетиране на опасни химични 
вещества,  Директива 1999/45/EC за препаратите, Директива 98/24/ЕС, Директива 2000/39/ЕС, 
Регламент 1272/2008, Регламент 1907/2006. 
 
16. Друга информация 
Данните в информационният лист за безопасност съответстват на нивото на съвременните 
познания към датата на изготвяне, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не 
обосновават договорно правоотношение. 
 
ЗНАЧЕНИЕ НА R- и H- фразите от т. 3. 
R10 Запалим. 
R21 Вреден при контакт с кожата. 
R23/25 Токсичен при вдишване и при поглъщане. 
R37 Дразни дихателните пътища. 
R37/38 Дразни дихателните пътища и кожата. 
R41 Риск от тежко  увреждане на очите. 
R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни  
ефекти във водната среда. 
R51/53 Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни  
ефекти във водната среда. 
R52/53 Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни  ефекти 
във водната среда. 
R65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане. 
R66 Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата. 
R67 Парите могат да предизвикат  сънливост и световъртеж. 
 
H301 Токсичен при поглъщане. 
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. 
H312 Вреден при контакт с кожата. 
H315 Предизвиква дразнене на кожата. 
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. 
H331 Токсичен при вдишване. 
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. 
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж. 
H400 Силно токсичен за водните организми. 
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 


