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Информационен лист за безопасност 
В съответствие с Регламент 1907/2006 

 
Лице, което пуска на пазара                        Дата на издаване: 26.03.2021г. 

химичният препарат: 

Фармавит  ЕООД 

град София, бул. „Цар Борис III”, No:63   

тел: +359888314351     Издание:   3 

ЕИК: 114565092     Стр.(брой) – 6 

 

 

Наименование на препарата 

 

ДДД-Експерт Биоципертокс Алфакил-форте, Инферно 10ЕК, Омнитокс 

10ЕК, Халек 10ЕК, Вепко 10ЕК, ДДД 10ЕК, Снайпер 10ЕК 

 

1. Наименование на препарата и фирмата 

Наименование на веществото /препарата  

ДДД-Експерт Биоципертокс Алфакил-форте, Инферно 10ЕК, Омнитокс 10ЕК, Халек 10ЕК, 

Вепко 10ЕК, ДДД 10ЕК, Снайпер 10ЕК 

 

Употреба на веществото/препарата 

Инсектицид. 

 

Наименование и адрес на лицето, което пуска на пазара химично вещество/препарат 

Фармавит  ЕООД 

град София, бул. „Цар Борис III”, No:63 

тел: +359888314351 

 

Телефон за връзка в случай на спешност: 

Тел.: +359888314351 (9-17 часа). 

Токсикология Пирогов - 02/9154409. 

 

 

2. Описание на опасностите 
2.1.Класифициране: 

Запалими течности, категория на опасност 2,H225 Силно запалими течност и пари. 

Дразнене на очите, категория на опасност 2,  H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. 

Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, категория на 

опасност 3 Дразнене на дихателните пътища,  H336 Може да предизвика сънливост или 

световъртеж. 

Остра опасност, категория на опасност 1, H400 Силно токсичен за водните организми 

Хронична опасност, категории на опасност 1, H410 Силно токсичен за водните организми, с 

дълготраен ефект. 
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2.2. Елементи на етикета: 

   
 

ОПАСНО 

 

H225 Силно запалими течност и пари. 

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. 

H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж. 

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

 

P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други 

източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.  

P233 Съдът да се съхранява плътно затворен. 

P273 Да се избягва изпускане в околната среда. 

P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в 

продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото 

това е възможно. Продължавайте да промивате.  

P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.  

P391 Съберете разлятото. 

P403 + P235 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно 

затворен. 

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба. 

 

3. Състав на препарата  
 

Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание. 

Смес. 

 

Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата- за препарати, 

класифицирани като опасни  

 

Наименование CAS № / EC № Относителен 

дял във 

формулацията 

(%) 

Класифициране 

67/548/EEC 

Класифициране 

1272/2008/EC 

Циперметрин 52315-07-8/ 

257-842-9 

10 Xn, R20/22 

Xi, R37 

N, R50/53 

Acute toxicity 4, 

H302 

Acute toxicity 4, 

H332 

STOT SE 3, H335 

Aquatic Acute 1, 

H400 

Aquatic Chronic 1, 

H410 
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Пропан-2-ол 67-63-0/ 

200-661-7 

50-100 F, R11 

Xi, R36 

R67 

 

Flam. Liquid, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H336 

 

Пълният текст на R- и H- фразите е посочен в т.16. 

 

4. Мерки за оказване на първа помощ. 
При контакт с кожата: Измийте незабавно обилно с вода и сапун. Свалете цялото 

замърсеното облекло. Ако дразненето персистира, да се потърси  квалифицирана лекарска 

помощ.  

 

При контакт с очите: При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се 

потърси медицинска помощ. 

 

При вдишване – Да се изнесе пострадалият на чист въздух. При наличие на симптоми, да се 

потърси квалифицирана лекарска помощ. 

 

При поглъщане: Дайте обилно количество вода за пиене ако пострадалият е в съзнание. 

При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси медицинска 

помощ и да се покаже тази опаковка или етикетът. 

 

Необходимост от квалифицирана лекарска помощ (задължителна или 

препоръчителна): 

Задължителна квалифицирана медицинска помощ при поглъщане. 

Специални средства за оказване на първа помощ на работното място:  

Няма специфичен антидот. Лечението е симптоматично. 

 

5. Мерки при гасене на пожар. 
Подходящи средства за гасене на пожар:  

Воден аерозол, Пяна, устойчива на алкохол, Въглероден двуокис (CO2), Сух прах. 

 

Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност: Силна водна 

струя 

Специфични опасности, свързани с експозицията на препарата и произтичащи от 

него продукти на изгарянето и отделящи се газове :  

При изгаряне се отделят токични пушеци от въглероден оксид/въглероден диоксид. 

 

Специални предпазни средства за пожарникарите  

При гасене на пожара да се ползват лични предпазни средства – автономен дихателен 

апарат, защитни очила/шлем, защитно облекло. 

 

6. Мерки при аварийно изпускане. 

Лични предпазни мерки:  

Да се използват лични предпазни средства. 

Мерки за опазване на околната среда: 

Да се предприемат мерки за недопускане попадането на препарата в  почвата, водите, както 

и изпускането му в канализацията. Да се ограничи разлива с дига. В случай на инцидент и/или 

разливане на препарата, да се предприемат мерки за неговото локализиране и ограничаване, а събраното 
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количество от препарата 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.  

 

Средства за почистване  

Абсорбирайте разлетият материал с незапалими абсорбилащи средства - пясък или суха 

пръст. Събраните отпадъци да се съхраняват в специални съдове и да се обезвредят съгласно 

изискванията на местното законодателство.  
 

7. Работа с препарата и съхранение. 

Работа с препарата:  

Да се прилага на места с добра вентилация. Да се избягва контакт с кожата и очите.  

 

Съхранение: 

Да се държи далече от достъп на деца. Да се съхранява далеч от храни, напитки, фураж. Да 

се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши. Да не се допуска изтичане в 

канализацията (опасност от експлозия). Да се вземат предпазни мерки срещу статично 

електричество. 

Специфична употреба: няма. 

 

8. Контрол при експозиция и лични предпазни средства. 

Граници на експозиция: 

Инженерни мерки: Да се осигури достатъчна вентилация на работното място.  

Гранични стойности за въздуха на работната среда: 

Вещества, чиято концентрация във въздуха на работната среда следва да се мониторира 

съгласно изискванията на Наредба №13: 

 

Съставки Гранични стойности за 

въздуха на работното място 

(mg/m3) 

Вид 

Пиретроиди 5 8 часова експозиция 

Пропан-2-ол 980 

 

1225 

8 часова експозиция 

 

15 минутна 

експозиция 

 

Контрол на експозиция 

Контрол при експозиция в работна среда:  

Защита на дихателните пътища: дихателна маска, при професионална употреба. 

Защита на ръцете:  защитни ръкавици при професионална употреба. 

Защита на очите: защитни очила при професионална употреба. 

Защита на кожата и на тялото:  работно облекло, при професионална употреба. 

Контрол на въздействието на препарата върху околната среда: Да не се допуска 

замърсяване на  канализацията и водните пътища, както и на почвата и въздуха.  

 

 

9. Физични и химични свойства. 
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Обща информация: 

Външен вид; 

 

Течност 

Мирис На алкохол 

 

По-важна информация, свързана с човешкото здраве,безопасността и околната среда: 

Пламна точка 12C 

Разтоворимост във вода Разтворим 

 

Друга информация - няма 

 

10. Стабилност и реактивоспособност 
Условия, които трябва да се избягват  

Топлина, пламъци и искри. 

Парите образуват експлозивна смес с въздуха. 

 

Вещества, които трябва да се избягват 

Няма данни. 

 

Опасни продукти при разпадане 

При изгаряне се отделят токични пушеци от въглероден оксид/въглероден диоксид.  

 

11. Токсикологична информация. 
Токсикологичните свойства на препарата  не са изпитвани. Препаратът е класифициран по 

изчислителния метод.   

ATEmix Орална - 8333 mg/kg. 

ATEmix Инхалаторна - 25 mg/l. 

 

12. Информация за околоната среда. 
Препаратът е класифициран в съответствие с изчислителният метод за класифициране. 
 

Екотоксичност 

Препаратът е опасен за околната среда. 

Силно   токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни 

ефекти във водната среда. 

Екотоксикологични данни за циперметрин:  

LC50  риба – 0.00237 mg/ l (96 h). 

EC50 Daphnia magna – 0.00013 mg/ l (24 h). 

EC50 Chlorella vulgaris – 0.0264 mg/ l (72 h). 

 

Подвижност. 

Няма данни за препарата.  

 

Устойчивост и разградимост 

Няма данни за препарата.  

 

Потенциал за биоакумулиране 

Няма данни за препарата.  
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Други нежелателни ефекти 

Няма данни. 

 

13. Третиране на отпадъците. 
Обезвреждането да се извършва при спазване на изискванията на регулаторните органи. 

Код на отпадъците съгласно Наредба№3 за Класификация на отпадъците/ДВ.Брой 44/2004г.: 

07 04 Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на органични 

препарати за растителна зашита, препарати за консервация на дървесина и други 

биоциди:  

07 04 01 * - промивни води и матерни луги.  

15 01 Опаковки 

15 01 10 –опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни 

вещества. 

Обезвреждане: Отпадъците от биоцидния препарат като остатъчни количества и опаковки 

да се събират 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.  

 

14. Информация за транспортиране. 
Да се транспортира в съответствие с изискванията. 

 

15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба.  
Нормативни актове: Регламент 453/2010/EC, ЗЗВВХВС, Наредбата за Класифициране, 

Опаковане и Етикетиране на химични вещества и смеси, Регламент 1907/2006, Регламент 

1272/2008, Директива 67/548/EEC, Директива 1999/45/EEC, Директива 648/2004, Наредба 

13/2007. 

16. Друга информация 
Данните в информационният лист за безопасност съответстват на нивото на съвременните 

познания към датата 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. 

 

Значение на R-фразите от точка 3: 

R11 Лесно запалим. 

R20/22 Вреден при вдишване и при поглъщане.  

R36 Дразни очите. 

R37 Дразни дихателните пътища. 

R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни  

ефекти във водната среда. 

R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж. 

 

ЗНАЧЕНИЕ НА H-фразите от т. 3. 

H225Силно зЗапалими течност и пари. 

H302 Вреден при поглъщане. 

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. 

H332 Вреден 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. 


