
TASKI Sprint Spitfire Spray E5c
Преработено издание:  2019-03-03 Версия: 05.2

Информационен лист за безопасност
Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

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

1.1 Идентификация на продукта
Търговско наименование:  TASKI Sprint Spitfire Spray E5c

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа и употреби, които не се препоръчват
Идентифицирани употреби
Само за професионална употреба.
AISE-P301 - Универсално почистващо средство. Ръчен процес
AISE-P302 - Универсално почистващо средство. Ръчно разпръскване и забърсване
Непрепоръчителни употреби:  Приложения извън посочените не се препоръчват

1.3 Подробни данни за доставчика са дадени в Информационния лист за безопасност
Diversey Europe Operations BV, Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, The Netherlands

Данни за контакт
Diversey Polska Sp. z o.o
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Варшава, Полша
тел. +48 22 328-10-00
факс: +48 22 328-10-01
MSDSinfoPL@diversey.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи
Консултирайте се с лекар (покажете етикета или информационен лист за безопасност, ако е възможно).
УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"
Тел. 02 9154 233 (денонощен)
poison_centre@mail.orbitel.bg
http://www.pirogov.bg

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

Класификация на веществото или сместа
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност 2 (Н319)

2.2 Елементи на етикета

Дума за сигнал:  Внимание.

Предупреждения за опасност:
H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.

2.3 Други рискове.
Не са известни други рискове. Този продукт не отговаря на критериите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение XIII
за PBT или vPvB.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките
3.2 Смеси

Съставки ЕС номер CAS номер REACH номер Класификация Бележк
и

Масов
процент

2-бутоксиетанол 203-905-0 111-76-2 01-2119475108-36 Остра токсичност
(орална), категория на
опасност 4 (Н302)
Остра токсичност

(дермална), категория

3-10
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на опасност 4 (Н312)
Остра токсичност
(инхал.), категория на
опасност 4 (Н332)
Корозия/дразнене на
кожата, категория на
опасност 2 (Н315)
Сериозно увреждане
на очите/дразнене на
очите, категория на
опасност 2 (Н319)

2-аминоетанол 205-483-3 141-43-5 01-2119486455-28 Корозия/дразнене на
кожата, категория на
опасност 1Б (Н314)
Остра токсичност

(орална), категория на
опасност 4 (Н302)
Остра токсичност

(дермална), категория
на опасност 4 (Н312)
Остра токсичност
(инхал.), категория на
опасност 4 (Н332)
Специфична
токсичност за

определени органи —
еднократна

експозиция, категория
на опасност 3,
дразнене на

дихателните пътища
(Н335)

Опасно за водната
среда — хронична
опасност, категория 3

(Н412)

1-3

натриев ксилен сулфонат 215-090-9 1300-72-7 01-2119513350-56 Сериозно увреждане
на очите/дразнене на
очите, категория на
опасност 2 (Н319)

1-3

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат 200-573-9 64-02-8 01-2119486762-27 Остра токсичност
(орална), категория на
опасност 4 (Н302)
Остра токсичност
(инхал.), категория на
опасност 4 (Н332)
Специфична
токсичност за

определени органи —
повтаряща се

експозиция, категория
на опасност 2 (Н373)
Сериозно увреждане
на очите/дразнене на
очите, категория на
опасност 1 (Н318)

1-3

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) [4] 68439-46-3 [4] Остра токсичност
(орална), категория на
опасност 4 (Н302)
Сериозно увреждане
на очите/дразнене на
очите, категория на
опасност 1 (Н318)

1-3

Гранични дози на експозиция (и)на работното място, ако има такива, са изброени в подраздел 8.1.
[1] Освободени: йонна смес. Виж Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение V, параграфи 3 и 4. Тази сол потенциално присъства в състава и се основава
на изчисление, и се включва само за целите на класификация и етикетиране. Всеки изходен материал на йонната смес е регистриран, както се изисква.
[2] Освободени: включени в Приложение IV на Регламент (ЕО) № 1907/2006.
[3] Освободени: Приложение V от Регламент (ЕО) № 1907/2006.
[4] Освободени: полимер. Виж член 2 (9) от Регламент (ЕО) № 1907/2006.
За пълния текст на H и ЕUH фразите, споменати в този Раздел, виж Раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ
Вдишване: При неразположение потърсете медицински съвет или помощ.
Контакт с кожата: Измийте обилно кожата с леко течаща хладка вода. При поява на кожно дразнене: Потърсете

медицински съвет или помощ.
Контакт с очите: Дръжте клепачите отворени и измийте обилно с хладка вода в продължение на най-малко 15

минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете
с изплакването. Ако получите дразнене и то не отминава, потърсете лекарска помощ.

Поглъщане: Изплакнете устата. Незабавно изпийте чаша вода. Никога не давайте нищо през устата на
човек в безсъзнание. При неразположение потърсете медицински съвет или помощ.

Предпазни средства за оказващия Съобразете се с личните предпазни средства, указани в подраздел 8.2.
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първа помощ

4.2 Най- сериозните и остри симптоми и ефекти са забавени
Вдишване: Няма познати ефекти или симптоми при нормална употреба.
Контакт с кожата: Няма познати ефекти или симптоми при нормална употреба.
Контакт с очите: Причинява силно дразнене.
Поглъщане: Няма познати ефекти или симптоми при нормална употреба.

4.3 Указания за първа помощ и специално лечение
Няма информация за клинични изследвания и медицинско наблюдение. Специфичната токсикологична информация, ако е налична,
може да бъде намерена в раздел 11.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Средства за гасене на пожар
Въглероден диоксид. Сух прах. Струя воден аерозол. Гасене на по-големи пожари с водна струя или устойчива на алкохол пяна.

5.2 Особени опасности, произтичащи от веществото или сместа
Няма специални известни опасности.

5.3 Съвети за пожарникарите
При пожар, да се носят дихателен апарат и подходящо защитно облекло, включително ръкавици и предпазни средства за очите /
лицето.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури за действие при спешни случаи
Не се изискват специални предпазни мерки.

6.2 Мерки за опазване на околната среда
Да не се допуска попадането в канализацията, повърхностните или подпочвените води. Разредете обилно с вода.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване
Да се попие с хигроскопичен материал (пясък, кизелгур, универсално свързващо вещество, дървесни стърготини).

6.4. Препратка към други раздели
За лични предпазни средства виж подраздел 8.2. За Третиране на отпадъците, виж раздел 13.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа
Мерки за предотвратяване на пожар и експлозии:
Не са необходими специални предпазни мерки.

Мерки, необходими за защита на околната среда:
За контрол на експозиция в околната среда, виж подраздел 8.2.

Съвети по обща професионална хигиена:
Работете в съответствие с правилата за промишлена хигиена и техника за безопасност. Не съхранявайте в близост до храна, напитки
или фураж за животни. Да не се смесва с други продукти, освен ако не са препоръчани от Diversey. Измивайте ръцете преди
почивките и в края на работния ден. Използвайте само с подходяща вентилация. Вижте раздел 8.2, Контрол на експозицията / Лични
предпазни средства.

7.2 Условия за безопасно съхранение, включително и всички несъвместими
Да се съхранява в съответствие с местните и национални разпоредби. Да се съхранява в затворен съд. Да се съхранява само в
оригиналната опаковка.
За условия, които трябва да се избягват виж подраздел 10.4. За несъвместими материали, виж подраздел 10.5.

7.3 Специфична крайна употреба(и)
Няма специфични препоръки за крайна употреба.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри за контрол
Гранични стойности на експозиция на работното място

Гранични стойности на въздуха, ако има такива:
Съставки Дългосрочни

стойности
Краткосрочни
стойности

2-бутоксиетанол 20 ppm
98 mg/m3

50 ppm
246 mg/m3

2-аминоетанол 1 ppm 3 ppm
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2.5 mg/m3 7.6 mg/m3

Гранични биологични стойности, ако има такива:

Препоръчителни процедури за наблюдение, ако има такива:

Допълнителни ограничения на експозиция в съответствие с условията на употреба, ако има такива:

DNEL/DMEL и PNEC стойности
Експозиция при хора
DNEL орална експозиция - Потребител (мг/кг/телесно тегло)

Съставки Ефекти върху целия
организъм при
краткосрочна
експозиция

Ефекти върху целия
организъм при
краткосрочна
експозиция

Локални ефекти при
дългосрочна
експозиция

Ефекти върху целия
организъм при
дългосрочна
експозиция

2-бутоксиетанол - 26.7 - 6.3

2-аминоетанол - - - 3.75

натриев ксилен сулфонат - - - 3.8

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат - - - 25

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) - - - -

DNEL дермална експозиция - работник
Съставки Локални ефекти при

краткосрочна
експозиция

Ефекти върху целия
организъм при
краткосрочна
експозиция

(мг/кг/телесно тегло)

Локални ефекти при
дългосрочна
експозиция

Ефекти върху целия
организъм при
дългосрочна
експозиция

(мг/кг/телесно тегло)
2-бутоксиетанол - 89 - 125

2-аминоетанол няма данни - няма данни 1

натриев ксилен сулфонат - - - 7.6

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат - - - -

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) - - - -

DNEL експозиция на кожата - Потребител
Съставки Локални ефекти при

краткосрочна
експозиция

Локални ефекти при
краткосрочна
експозиция

(мг/кг/телесно тегло)

Локални ефекти при
дългосрочна
експозиция

Ефекти върху целия
организъм при
дългосрочна
експозиция

(мг/кг/телесно тегло)
2-бутоксиетанол - 89 - 75

2-аминоетанол няма данни - няма данни 0.24

натриев ксилен сулфонат - - - 3.8

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат - - - -

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) - - - -

DNEL инхалаторна експозиция - работник (мг/м3)
Съставки Локални ефекти при

краткосрочна
експозиция

Ефекти върху целия
организъм при
краткосрочна
експозиция

Локални ефекти при
дългосрочна
експозиция

Ефекти върху целия
организъм при
краткосрочна
експозиция

2-бутоксиетанол 246 1091 - 98

2-аминоетанол - - 3.3 Няма данни

натриев ксилен сулфонат - - - 53.6

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат 2.5 2.5 - -

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) - - - -

DNEL инхалаторна експозиция - Потребител (мг/м3)
Съставки Локални ефекти при

краткосрочна
експозиция

Ефекти върху целия
организъм при
краткосрочна
експозиция

Локални ефекти при
дългосрочна
експозиция

Ефекти върху целия
организъм при
дългосрочна
експозиция

2-бутоксиетанол 147 426 - 59

2-аминоетанол - - 2 Няма данни

натриев ксилен сулфонат - - - 13.2

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат 1.5 1.5 - -

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) - - - -

Експозиция на околната среда
Експозиция на околната среда - PNEC

Съставки Повърхностна вода,
сладка (мг/л)

Повърхностна вода,
морска (мг/л)

Прекъснат (мг/л) Пречиствателна
станция за отпадни

води (мг/л)
2-бутоксиетанол 8.8 0.88 9.1 463

2-аминоетанол 0.085 0.0085 0.028 100

натриев ксилен сулфонат 0.23 0.023 2.3 100

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат 2.2 0.22 1.2 43

Страница  4 / 14



Информационен лист за безопасност
TASKI Sprint Spitfire Spray E5c

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) - - - -

Експозиция на околната среда - PNEC, продължително
Съставки Утайка, сладководна

(мг/кг)
Утайка, морска

(мг/кг)
Почва (мг/кг) Въздух (mg/m3)

2-бутоксиетанол 34.6 3.46 2.33 -

2-аминоетанол 0.434 0.0434 0.0367 Няма данни

натриев ксилен сулфонат 0.862 0.0862 0.037 -

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат - - 0.72 -

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) - - - -

8.2 Контрол на експозиция

Следната информация се отнася и за начините на употреба, посочени в подраздел 1.2 в Информационния Лист за Безопасност.
Ако е възможно, моля обърнете се към информационния лист на продукта за приложения и инструкции за употреба
Нормалните условия на употреба са поместени в този раздел.

Препоръчителни мерки за безопасност на работа неразреден продукт: 

Подходящ инженерен контрол: Осигурете добро ниво на обща вентилация.
Подходящ организационен контрол:Да се избягва директен контакт и / или пръски, когато това е възможно. Обучение на

персонала.

Лични предпазни средства
Предпазни средства за очите /
лицето:

Защитни очила обикновено не се изискват. Въпреки това, тяхната употреба се препоръчва в
тези случаите,когато може да има пръски при боравене с продукта (EN 166).

Защита на ръцете: Няма специални изисквания при нормални условия на употреба.
Защита на тялото: Няма специални изисквания при нормални условия на употреба.
Защита на дихателните пътища: Изисква се защита на дихателните пътища. Да се избягват инхалация на пари, пръски, газ или

аерозоли.

Контрол на експозицията на околната
среда:

Няма специални изисквания при нормални условия на употреба.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства
Информацията в този раздел се отнася до продукта, освен ако изрично не е упоменато, че са изброени данни за веществото

Състояние на веществото:  Течност
Цвят:  бистър,   Светъл,   Син
Мирис:   Леко парфюмиран
Граница на мириса:  Неприложим

Данни за веществото, точка на кипене
Съставки Стойност

(°C)
Метод Атмосферно

налягане
 (hPa)

2-бутоксиетанол 168-172 Не е наличен метод 1013

2-аминоетанол 169-171 Не е наличен метод 1013

натриев ксилен сулфонат > 100 Не е наличен метод

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат Няма данни Няма
експериментални

данни
C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) > 232.2 Не е наличен метод

Запалимост (течност):  Незапалим.

( UN Ръководство за тестове и критерии, секция 32, L.2 )

Данни за веществото,точка на възпламеняване или избухване, ако има такива:

Метод / Забележка

рН  ≈  12  (чист) ISO 4316
рН разтвор  ≈  12 ISO 4316
Точка на топене / точка на замръзване (° C):  Неопределен Не е от значение за класирането на този продукт
Начална точка на кипене и интервал на кипене (° C):  Неопределен Вижте данните за веществото

Метод / Забележка

Пламна точка (° C):  Неприложим
Устойчив при възпламеняване:  Продуктът не съдържа възпламеняеми
съставки

Степен на изпаряване:  Not relevant for classification of this product.
Запалимост (твърдо вещество, газ):  Неприложим за течности
Горна / Долна граница (%):  Неопределен Вижте данните за веществото
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Съставки Долна граница
(% об)

Горна граница
(% об)

2-бутоксиетанол 1.1 10.6
2-аминоетанол 3.4 27

Данни за веществото,налягане на пáрите
Съставки Стойност

(Pa)
Метод Температура

(°C)
2-бутоксиетанол 89 Не е наличен метод 20

2-аминоетанол 50 Не е наличен метод 20

натриев ксилен сулфонат Неприложим

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат 0.0000000002 Прочетете цялата
информация

25

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) < 10 Не е наличен метод 37.8

Разтворимост в / Смесимост с  вода  напълно се смесва

Данни за веществото, разтворимост във вода
Съставки Стойност

(g/l)
Метод Температура

(°C)
2-бутоксиетанол Разтворим Не е наличен метод 20

2-аминоетанол 1000 Не е наличен метод 20

натриев ксилен сулфонат 664 Не е наличен метод

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат 500 Не е наличен метод 20

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) 100 Разтворим Не е наличен метод

Данни за веществото, коефициент на разпределение n-октанол/вода ( рег.Kow): виж точка 12.3

Температура на разпадане:  Неприложим.

9.2 Други информация

Данни за веществото, константа на разпадане, ако има такива:

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност
Не са известни опасни реакции при нормално съхранение и условия за употреба.

10.2 Химична стабилност
Стабилен при нормални условия на съхранение и употреба.

10.3 Възможност от опасни реакции
Не са известни опасни реакции при нормално съхранение и употреба.

10.4 Условия, които да се избягват
Не са известни при нормално съхранение и употреба.

10.5 Несъвместими материали
Реагира с киселини.

10.6 Опасни продукти при разпад
Не са известни при нормално съхранение и условия за употреба.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за токсикологични ефекти

Данни за сместа.

Метод / Забележка
Налягане на парите:  Неопределен Вижте данните за веществото

Метод / Забележка
Плътност на парите:  Неопределен Не е от значение за класирането на този продукт
Относителна плътност:  ≈  1.02  (20 °C) OECD 109 (EU A.3)

Метод / Забележка
Температура на самозапалване:  Неопределен

Вискозитет:  Неопределен
Експлозивни свойства:  Невзривоопасен. Парите образуват взривоопасни
смеси с въздуха.
Оксидиращи свойства:  Неоксидиращ.

Повърхностно напрежение (N/m):  Неопределен Не е от значение за класирането на този продукт
Корозия на метали:  Некорозивен
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Информационен лист за безопасност
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Относителни изчислени ATE (а):
ATE - Устно (mg/kg):  >2000
ATE - Кожно (mg/kg):  >2000
ATE - Инхалаторно, мъгли (mg/l):  >5
ATE - Инхалаторно, изпарения (mg/l):  110

Дразнене на кожата и корозивност

Дразнене на очите и корозивност

Данни за веществото, когато са налични, са изброени по-долу:.

Остра токсичност
Остра орална токсичност

Съставки Крайна
точка

Стойност
(мг/кг)

Видове Метод Време на
експозици
я (ч)

2-бутоксиетанол LD 50 1746 Плъх Не е наличен метод

2-аминоетанол LD 50 1089 Плъх OECD 401 (EU B.1)

натриев ксилен сулфонат LD 50 > 7200 Плъх OECD 401 (EU B.1)

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат LD 50 ≥ 1780 Плъх Няма тест образец

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) LD 50 300 - 2000 Не е наличен метод

Остра дермална токсичност
Съставки Крайна

точка
Стойност
(мг/кг)

Видове Метод Време на
експозици
я (ч)

2-бутоксиетанол LD 50 6411 Не е наличен метод

2-аминоетанол LD 50 2000 Заек Не е наличен метод

натриев ксилен сулфонат LD 50 > 2000 Заек EPA OPPTS 870.1200

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат LD 50 > 5000 Заек Не е наличен метод

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) LD 50 2000 - 5000 Плъх Не е наличен метод

Остра инхалаторна токсичност
Съставки Крайна

точка
Стойност
(мг/л) 

Видове Метод Време на
експозици
я (ч)

2-бутоксиетанол LC 50 > 2 (мъгла) Не
се наблюдава
смърност

Плъх Не е наличен метод 4

2-аминоетанол LC 50 Не се
наблюдава
смърност

Плъх Не е наличен метод 4

натриев ксилен сулфонат LC 0 > 6.41 (мъгла) Плъх Не е наличен метод 4

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат LC 50 ≥ 1 (прах) Плъх OECD 403 (EU B.2) 6

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) Няма данни

Дразнене и корозивност
Дразнене на кожата и корозивност

Съставки Резултат Видове Метод Време на
експозиция

2-бутоксиетанол Дразнещ Заек OECD 404 (EU B.4) 24; 48; 72 Час(ове)

2-аминоетанол Корозивно
действащ

Заек OECD 404 (EU B.4)

натриев ксилен сулфонат Леко дразнещ Заек OECD 404 (EU B.4)

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат Не е дразнещ Заек Няма тест образец

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) Не е дразнещ Не е наличен метод

Дразнене на очите и корозивност
Съставки Резултат Видове Метод Време на

експозиция
2-бутоксиетанол Дразнещ Заек OECD 405 (EU B.5) 24; 48; 72 Час(ове)

2-аминоетанол Сероизно
увреждане

Заек OECD 405 (EU B.5)

натриев ксилен сулфонат Дразнещ Заек OECD 405 (EU B.5)

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат Сероизно
увреждане

Не е наличен метод

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) Сероизно
увреждане

Заек Не е наличен метод

Дразнене и разяждане на дихателните пътища

Резултат:  Не е корозивен илли
дразнещ

Метод  Тегло на пробата

Резултат:  Eye irritant 2 Видове  Неприложим. Метод  Свързващи принципи
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Съставки Резултат Видове Метод Време на
експозиция

2-бутоксиетанол Няма данни

2-аминоетанол Дразни
респираторния

тракт

Не е наличен метод

натриев ксилен сулфонат Няма данни

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат Няма данни

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) Няма данни

Сенсибилизация
Сенсибилизация при контакт с кожата

Съставки Резултат Видове Метод Време на
експозиция (ч.)

2-бутоксиетанол Без
сенсибилизация

Морско свинче OECD 406 (EU B.6) /
GPMT

2-аминоетанол Без
сенсибилизация

Морско свинче OECD 406 (EU B.6) /
GPMT

натриев ксилен сулфонат Без
сенсибилизация

Морско свинче OECD 406 (EU B.6) /
GPMT

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат Без
сенсибилизация

Морско свинче OECD 406 (EU B.6) /
GPMT

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) Без
сенсибилизация

Морско свинче Не е наличен метод

Сенсибилизация при вдишване
Съставки Резултат Видове Метод Време на

експозиция
2-бутоксиетанол Няма данни

2-аминоетанол Няма данни

натриев ксилен сулфонат Няма данни

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат Няма данни

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) Няма данни

КМР (канцерогенност, мутагенност и токсичност за репродукцията)
Мутагенност

Съставки Резултат ( ин-витро) Метод
(ин-витро)

Резултат ( ин-виво) Метод
(ин-виво)

2-бутоксиетанол Няма данни за мутагенност,
отрицателни резултати от теста

OECD 471 (EU
B.12/13) OECD
476 (Chinese

Hamster
Ovary)

Няма доказателства за мутагенност,
отрицателни резултати от теста

OECD 474 (EU
B.12)

2-аминоетанол Няма данни за мутагенност,
отрицателни резултати от теста

OECD 471 (EU
B.12/13) OECD
473 OECD 476

(Mouse
lymphoma)

Няма доказателства за мутагенност,
отрицателни резултати от теста

OECD 474 (EU
B.12)

натриев ксилен сулфонат Няма данни за мутагенност,
отрицателни резултати от теста

OECD 473 Няма доказателства за мутагенност,
отрицателни резултати от теста

OECD 474 (EU
B.12)

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат Няма данни за мутагенност,
отрицателни резултати от теста

Не е наличен
метод

Няма данни за генотоксичност,
отрицателни резултати от теста

Не е наличен
метод

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) Няма данни за мутагенност,
отрицателни резултати от теста

OECD 473 Няма данни

Канцерогенност
Съставки Ефект

2-бутоксиетанол Няма данни за канцерогенност, отрицателни резултати от тестa

2-аминоетанол Няма данни за канцерогенност, значимост на доказателствения материал

натриев ксилен сулфонат Няма данни за канцерогенност, отрицателни резултати от тестa

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат Няма данни за канцерогенност, значимост на доказателствения материал

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) Няма данни за канцерогенност, отрицателни резултати от тестa

Токсичност за възпроизводството
Съставки Крайна

точка
Специфични ефекти Стойност

(мг / кг
телесно
тегло / ден)

Видове Метод Време на
експозиция

Забележки и други
докладвани ефекти

2-бутоксиетанол Няма данни

2-аминоетанол NOAEL Токсичност при развитието > 75 Заек OECD 414
(EU B.31),

oral

6 - 15
Ден/дни

Няма данни за токсичност при
развитието Няма
доказателства за
репродуктивна токсичност

натриев ксилен
сулфонат

NOAEL Тетрагенетични ефекти > 936 Плъх Няма тест
образец

тетранатриев
етилен-диамин тетра

ацетат

Няма данни Няма доказателства за
репродуктивна токсичност
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C9-11 алкохоли,
етоксилирани (6EO)

NOAEL > 250 Плъх Неизвестен Няма въздействие върху
плодовитостта Няма
токсичност при развитието

Високо ниво на токсичност при предозиране
Субакутна и субхронична орална токсичност

Съставки Крайна
точка

Стойност
(мг / кг

телесно тегло
/ ден)

Видове Метод Време на
експозици
я (дни)

Специфични ефекти и
засегнати органи

2-бутоксиетанол Няма данни

2-аминоетанол NOAEL 300 Плъх 75

натриев ксилен сулфонат NOAEL 763 - 3534 Плъх OECD 408 (EU
B.26)

90

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат Няма данни

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) NOAEL 80 - 400 Не е наличен
метод

Субхронична дермална токсичност
Съставки Крайна

точка
Стойност
(мг / кг

телесно тегло
/ ден)

Видове Метод Време на
експозици
я (дни)

Специфично въздействие
и засегнати органи

2-бутоксиетанол Няма данни

2-аминоетанол Няма данни

натриев ксилен сулфонат NOAEL > 440 OECD 411 (EU
B.28)

90

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат Няма данни

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) NOAEL 80 OECD 411 (EU
B.28)

90

Субхронична токсичност при вдишване
Съставки Крайна

точка
Стойност
(мг / кг

телесно тегло
/ ден)

Видове Метод Време на
експозици
я (дни)

Специфични ефекти и
засегнати органи

2-бутоксиетанол Няма данни

2-аминоетанол Няма данни

натриев ксилен сулфонат Няма данни

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат Няма данни

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) Няма данни

Хронична токсичност
Съставки Път на

експозици
я

Крайна
точка

Стойност
(мг / кг
телесно
тегло / ден)

Видове Метод Време на
експозици
я (дни)

Специфични ефекти и
засегнати органи

Забележка

2-бутоксиетанол Няма данни

2-аминоетанол Няма данни

натриев ксилен
сулфонат

Орално Няма данни Плъх OECD 453
(EU B.33)

24
Месец(и)

Няма наблюдавани
странични ефекти

тетранатриев
етилен-диамин тетра

ацетат

Няма данни

C9-11 алкохоли,
етоксилирани (6EO)

Няма данни

STOT-еднократна експозиция
Съставки Засегнат(и) орган(и)

2-бутоксиетанол Няма данни

2-аминоетанол Респираторен тракт

натриев ксилен сулфонат Няма данни

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат Няма данни

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) Няма данни

STOT-повтаряща се експозиция
Съставки Засегнат(и) орган(и)

2-бутоксиетанол Няма данни

2-аминоетанол Няма данни

натриев ксилен сулфонат Няма данни

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат Респираторен тракт

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) Няма данни

Опасност при вдишване
Вещества с опасност при вдишване (H304), ако има такива, са изброени в раздел 3. Ако е приложимо, виж раздел 9 за динамичен
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вискозитет и относителната плътност на продукта.

Потенциалните неблагоприятни последици за здравето и симптоми
Ефекти и симптоми, свързани с продукта, ако има такива, са изброени в подраздел 4.2.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Няма данни за сместа.

Информация за веществата при необходимост и при наличност, са изброени по-долу:

Краткосрочна водна токсичност
Краткосрочна водна токсичност - риба

Съставки Крайна
точка

Стойност
(мг / л)

Видове Метод Време на
експозици
я (ч)

2-бутоксиетанол LC 50 > 100 Oncorhynchus
mykiss

OECD 203, статично 96

2-аминоетанол LC 50 349 Cyprinus carpio OECD 203 (EU C.1) 96

натриев ксилен сулфонат LC 50 > 1000 Риба EPA-OPPTS 850.1075 96

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат LC 50 > 100 Lepomis
macrochirus

OPP 72-1, статично
(EPA)

96

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) LC 50 5 - 7 Риба 92/69/EEC, C1,
полу-статично

96

Краткосрочна водна токсичност - ракообразни
Съставки Крайна

точка
Стойност
(мг / л)

Видове Метод Време на
експозици
я (ч)

2-бутоксиетанол EC 50 > 100 Daphnia
magna Straus

OECD 202, статично 48

2-аминоетанол EC 50 65 Daphnia
magna Straus

OECD 202, статично 48

натриев ксилен сулфонат EC 50 > 1000 Водна бълха EPA-OPPTS 850.1010 48

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат EC 50 > 100 Daphnia
magna Straus

DIN 38412, Част 11 48

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) EC 50 5.3 Водна бълха 92/69/EEC 48

Краткосрочна водна активност - водорасли
Съставки Крайна

точка
Стойност
(мг / л)

Видове Метод Време на
експозици
я (ч.)

2-бутоксиетанол EC 50 > 100 Pseudokirchner
iella

subcapitata

OECD 201, стратично 72

2-аминоетанол EC 50 2.8 Pseudokirchner
iella

subcapitata

OECD 201 (EU C.3) 72

натриев ксилен сулфонат EC 50 > 230 не се посочва EPA OPPTS 850.5400 96

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат EC 50 > 100 Scenedesmus
obliquus

88/302/EEC, Част С,
статично

72

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) EC 50 1.4 - 47 не се посочва 92/69/EEC 72

Краткосрочна водна активност - морски видове
Съставки Крайна

точка
Стойност
(мг / л)

Видове Метод Време на
експозици
я (дни)

2-бутоксиетанол Няма данни -

2-аминоетанол Няма данни -

натриев ксилен сулфонат Няма данни -

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат Няма данни -

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) Няма данни -

Въздействие върху пречиствателни станции - токсичност към бактерии
Съставки Крайна

точка
Стойност
(мг / л)

Ваксина Метод Време на
експозици

я
2-бутоксиетанол EC 0 700 Pseudomonas Не е наличен метод 16 Час(ове)

2-аминоетанол EC 50 > 1000 Активирана
утайка

DIN EN ISO
8192-OECD

209-88/302/EEC

3 Час(ове)

натриев ксилен сулфонат E r  C 50 > 1000 Активирана
утайка

OECD 209 3 Час(ове)

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат EC 20 > 500 Активирана
утайка

OECD 209 0.5
Час(ове)
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C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) EC 50 > 140 Бактерия Не е наличен метод 3 Час(ове)

Дългосрочна водна токсичност
Дългосрочна водна токсичност -риби

Съставки Крайна
точка

Стойност
(мг / л)

Видове Метод Време на
експозици

я

Наблюдавани ефекти

2-бутоксиетанол NOEC > 100 Danio rerio OECD 204 21 Ден/дни

2-аминоетанол NOEC 1.2 Oryzias latipes OECD 210 30 Ден/дни

натриев ксилен сулфонат Няма данни

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат NOEC ≥ 36.9 Brachydanio
rerio

OECD 210 35 Ден/дни

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) LC 10 8.983 Не е
установено

Не е наличен
метод

21 Ден/дни

Дългосрочна водна токсичност - ракообразни
Съставки Крайна

точка
Стойност
(мг / л)

Видове Метод Време на
експозици
я (дни)

Наблюдавани ефекти

2-бутоксиетанол NOEC 100 Daphnia
magna

OECD 211 21 Ден/дни

2-аминоетанол NOEC 0.85 Daphnia
magna

OECD 202 21 Ден/дни

натриев ксилен сулфонат Няма данни

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат NOEC 25 Daphnia
magna

OECD 211 21 Ден/дни

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) EC 10 2.579 Daphnia sp. не е наличен
метод

21 Ден/дни

Водна токсичност за други водни бентосни организми, включително организмите, които живеят в тинята, ако има такива:
Съставки Крайна

точка
Стойност
(мг/кг сухо
тегло утайка)

Видове Метод Време на
експозици
я (дни)

Наблюдавани ефекти

2-бутоксиетанол Няма данни -

2-аминоетанол Няма данни -

натриев ксилен сулфонат Няма данни -

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат Няма данни -

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) Няма данни -

Наземна токсичност
Наземна токсичност - земни червеи, ако има такива:

Съставки Крайна
точка

Стойност
(мг/кг сухо
тегло почва)

Видове Метод Време на
експозици
я (дни)

Наблюдавани ефекти

2-бутоксиетанол Няма данни -

2-аминоетанол Няма данни -

натриев ксилен сулфонат Няма данни -

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат LD 50 156 Eisenia fetida OECD 207 14

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) Няма данни -

Наземна токсичност - растения, ако има такива:
Съставки Крайна

точка
Стойност
(мг/кг сухо
тегло почва)

Видове Метод Време на
експозици
я (дни)

Наблюдавани ефекти

2-бутоксиетанол Няма данни -

2-аминоетанол Няма данни -

натриев ксилен сулфонат Няма данни -

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат NOEC 0.25 - 1.25 21

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) Няма данни -

Наземна токсичност - птици, ако има такива:
Съставки Крайна

точка
Стойност Видове Метод Време на

експозици
я (дни)

Наблюдавани ефекти

2-бутоксиетанол Няма данни -

2-аминоетанол Няма данни -

натриев ксилен сулфонат Няма данни -

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат Няма данни -

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) Няма данни -

Наземна токсичност - полезни насекоми, ако има такива:
Съставки Крайна

точка
Стойност
(мг/кг сухо
тегло почва)

Видове Метод Време на
експозици
я (дни)

Наблюдавани ефекти

Страница 11 / 14



Информационен лист за безопасност
TASKI Sprint Spitfire Spray E5c

2-бутоксиетанол Няма данни -

2-аминоетанол Няма данни -

натриев ксилен сулфонат Няма данни -

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат Няма данни -

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) Няма данни -

Наземна токсичност - почвени бактерии, ако има такива:
Съставки Крайна

точка
Стойност
(мг/кг сухо
тегло почва)

Видове Време на
експозиция
(дни)

Време на
експозици
я (дни)

Наблюдавани ефекти

2-бутоксиетанол Няма данни -

2-аминоетанол Няма данни -

натриев ксилен сулфонат Няма данни -

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат Няма данни -

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) Няма данни -

12.2 Устойчивост и разградимост
Абиотично разлагане
Абиотично разграждане - фотодеградация във въздуха, ако има такива:

Абиотично разграждане - други при хидролиза, ако има такива:

Абиотично разграждане - други процеси, ако има такива:

Био-деградация
Крайна биоразградимост -аеробни уловия

Съставки Ваксина Аналитичен
метод

DT 50  Метод Оценка

2-бутоксиетанол CO 2  продукция 90.4 % в 28
ден/дни

OECD 301B Лесно биоразградимо

2-аминоетанол редукция  на
Разтворен
Органичен

Въглерод (DOC)

> 90 % в 21
ден/дни

OECD 301A Лесно биоразградимо

натриев ксилен сулфонат 99.8 % в 28
ден/дни

OECD 301F Лесно биоразградимо

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат Принципно не е
биологически разложимо.

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) 60 % в 28 ден/дниПрочетете цялата
информация

Лесно биоразградимо

Лесно биоразградим - анаеробни и морски условия, ако има такива:

Разграждане в подходящи места в околната среда, ако има такива:

12.3 Потенциал за биоакумулиране
Коефициент на разпад н-октанол/вода (log Kow)

Съставки Стойност Метод Оценка Забележка
2-бутоксиетанол 0.81 OECD 107 Нисък потенциал за

биоакумулиране
2-аминоетанол - 1.91 OECD 107 Не се предвижда биоакумулиране

натриев ксилен сулфонат -3.12 Не е наличен метод Не се предвижда биоакумулиране

тетранатриев етилен-диамин тетра
ацетат

-13 Не е наличен метод Не се предвижда биоакумулиране

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) 3.11 - 4.19 Не е наличен метод Висок потенциал за
биоакумулиране

фактора за биоконцентрация (BCF)
Съставки Стойност Видове Метод Оценка Забележка

2-бутоксиетанол Няма данни

2-аминоетанол Няма данни

натриев ксилен
сулфонат

Няма данни

тетранатриев
етилен-диамин тетра

ацетат

1.8 Lepomis
macrochirus

Не е наличен
метод

Нисък потенциал за
биоакумулиране

C9-11 алкохоли,
етоксилирани (6EO)

< 500 Не е наличен
метод

Висок потенциал за
биоакумулиране

12.4 Мобилност в почва
Адсорбция/десорбция върху почва или утайка

Съставки Коефициент на
адсорбция

Log Koc

Коефициент на
десорбция

Log Koc(des)

Метод Тип на
почвата/утайкат

а

Оценка

2-бутоксиетанол Няма данни Потенциал за мобилност в
почвата, разтворим във
вода
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2-аминоетанол 0.067 Модел на
пресмятане

Потенциал за мобилност в
почвата, разтворим във
вода Не се предвижда
адсорбция върху твърда
почва.

натриев ксилен сулфонат Няма данни

тетранатриев етилен-диамин тетра ацетат Няма данни Не се предвижда
адсорбция върху твърда
почва.

C9-11 алкохоли, етоксилирани (6EO) Няма данни Потенциал за мобилност в
почвата, разтворим във
вода

12.5 Резултати от PBT и vPvB оценката,
Вещества, които отговарят на критериите за PBT / vPvB, ако има такива, са изброени в раздел 3.

12.6 Няма други неблагоприятни ефекти
Няма други известни неблагоприятни ефекти.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци
Остатъчен материал / неизползвани
продукти:

Съдържащия се концентрат или замърсената опаковка трябва да се изхвърлят от
упълномощено лице, или в съответствие с местните изисквания. Не се препоръчва
изхвърлянето на отпадъци в канализацията. Чистата опаковка е подходяща за енергийна
суровина или за рециклиране в съответствие с местното законодателство.

Европейски каталог на отпадъците: 20 01 29 * - препарати, съдържащи опасни вещества.

Празни опаковки
Препоръка: Изхвърляйте при спазване на националните или местните разпоредби.
Подходящи почистващи препарати: Вода, ако е необходимо с почистващ препарат.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането
Сухоземен транспорт (ADR/RID), Морски транспорт (IMDG), Въздушен транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR)  
14.1 UN номер: Безопасни продукти
14.2 UN точно наименование на товара Безопасни продукти
14.3 Опасност при транспорт, клас (ове) Безопасни продукти
14.4 Група на опаковката: Безопасни продукти
14.5 Опасности за околната среда: Безопасни продукти
14.6 Специални предпазни мерки за потребителя: Безопасни продукти
14.7 Превоз в насипно състояние в съответствие с приложение II от MARPOL и Кодекса IBC: Безопасни продукти

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1Национални разпоредби за опазване на безопасността, здравето и околната среда за веществото или сместа

ЕС регулации:
• Регламент (ЕО) № 1907/2006 - REACH
• Регламент (ЕО) № 1272/2008 - CLP
• Регламент (EО) № 648/2004 - Регламент относно детергентите

Разрешителни или забрани (Регулация (EC) No 1907/2006, Глава VII, съответно Title VIII):  Неприложим.

UFI:  06E5-90QQ-M00D-J515

Съставки според Регламента на ЕО за Препарати 648/2004
нейонни ПАВ, EDTA и соли от тях < 5 %
аромати

ПАВ (а), съдържащ(и) се в този препарат отговаря (т) на критериите за биоразградимост, както е предвидено в Регламент (ЕО)
No.648/2004 относно детергентите. Данни в подкрепа на това твърдение са на разположение на компетентните органи на
държавите-членки и ще бъдат направени достъпни за тях, при прякото им поискване или при поискване от производителя на
препарата.

15.2 оценка на безопасността на химичното вещество
При оценката за химическа безопасност не е била извършена проверка за сместа

РАЗДЕЛ 16: Друга информация
Информацията в този документ се основава на най-добрите ни настоящи познания. Въпреки това, той не представлява
гаранция за някои специфични продуктови характеристики и не създава правно обвързващ договор

SDS код:  MSDS5248 Версия: 05.2 Преработено издание:  2019-03-03

Страница 13 / 14



Информационен лист за безопасност
TASKI Sprint Spitfire Spray E5c

Причина за редакция:
Този списък съдържа промени в сравнение с предишната версия в раздел(и):, 3, 8, 9, 11, 12, 15, 16

Процедура за класифициране
Класификацията на сместа се прави въз основа на методите за изчисление, като се използват данните за веществото, както се
изисква в Регламент (ЕО) № 1272/2008. Ако за някои класификации данни за сместа са налични или например могат да бъдат
използвани свързващи принципи или значими данни за класификация, това ще бъде посочено в съответните раздели на
Информационния лист за безопасност. Виж раздел 9 за физико-химични свойства, раздел 11 за токсикологична информация и раздел
12 за екологична информация.

Пълният текст на H и EUH фразитe, посочени в раздел 3:
• H302 - Вреден при поглъщане.
• H312 - Вреден при контакт с кожата.
• H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
• H315 - Предизвиква дразнене на кожата.
• H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите.
• H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
• H332 - Вреден при вдишване.
• H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
• H373 - Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.
• H402 - Вреден за водните организми.
• H412 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Съкращения и акроними:
• AISE - Международната асоциация за сапуни, перилни препарати и поддръжка
• DNEL - Стойности на изведено безопасно равнище на излагане на въздействието
• EUH - CLP специфична опасност
• PBT - Устойчив, биоакумулиращ и токсичен
• PNEC - Прогнозируема безопасна концентрация
• REACH номер - Регистрационен номер по REACH, без доставчик специфична част
• vPvB - Много устойчиви и много биоакумулиращи
• ATE - Оценка на остра токсичност
• LD50 - летална доза, 50%
• LC50 - летална концентрация, 50%
• EC50 - ефективна концентрация, 50%
• NOEL - Ниво, на което не се наблюдават ефекти
• NOAEL - Ниво, на което не се наблюдават вредни ефекти
• ОИСР - Организация за икономическо сътрудничество и развитие

Край на Информационния лист за безопасност
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