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РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието
1.1. Идентификатори на продукта

CONVOCal forte, Препарат за отстраняване на варовикови отлагания
1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не
се препоръчват
Употреба на веществото/сместа

Продуктът е предназначен за професионална употреба.
1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма/Производител:
Адрес:
Град:
телефон:
отговорен сътрудник:
1.4. Телефонен номер при
спешни случаи:

Convotherm Elektrogerдte GmbH
Talstr. 35
D-82436 Eglfing
+49 8847 67 0
Kundendienst - after sales

Факс: +49 8847 414

+49 89 19240 Giftnotruf Rechts der Isar 24h Mo-So

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите
2.1. Класифициране на веществото или сместа
Класификация съгласно Директива 67/548/ЕИО респ. 1999/45/ЕО

Индикатор за опасност: Xi - Дразнещ
R-фрази:
Дразни очите, дихателните пътища и кожата.
Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]
Категории на опасност:
Вещество или смес, корозивни за метали: Met. Corr. 1
Корозия/дразнене на кожата: Skin Irrit. 2
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите: Eye Irrit. 2
Специфична токсичност за определени органи (STOT) - еднократна експозиция: STOT SE 3
Изречения за опасност:
Може да бъде корозивно за металите.
Предизвиква дразнене на кожата.
Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
2.2. Елементи на етикета
Опасни съставки който трябва да бъдат описани на етикета
солна киселина 31-33 %

Сигнална дума:
Пиктограми:

Внимание
GHS07

Предупреждения за опасност
H290
Може да бъде корозивно за металите.
H315
Предизвиква дразнене на кожата.
H319
Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H335
Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
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Препоръки за безопасност
P261
Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
P280
Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна
маска за лице.
P302+P352
ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно с вода.
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.
Обозначение на специални смеси
EUH208
Съдържа метенамин; хексаметилентетрамин. Може да предизвика алергична
реакция.
Допълнителен съвет
Класификацията бе извършена относно изследваните качества съгласно Приложение VI на
Директивата за вещества (67/548 на ЕИО), за останалото бе приложен методът на изчисление от
Директивата за препарати 1999/45 на ЕС.
2.3. Други опасности
Това вещество е класифицирано като опасно по смисъла на Директива 1999/45/ЕО.
Сместа е класифицирана като опасна по смисъла на Директива (ЕО) N:1272 [GHS].

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките
3.2. Смеси
Опасни съставки
EHO №
CAS №
Индекс №
REACH №
231-595-7

Химическо име

Съдържаниео

Класификация съгласно 67/548/ЕИО
Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

10 - < 25 %

солна киселина 31-33 %
C - Корозивен, Xi - Дразнещ R34-37

017-002-01-X

Skin Corr. 1B, STOT SE 3; H314 H335

Точен текст на R-, H- и EUH изречения: вижте раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ
4.1. Описание на мерките за първа помощ
Обши указания
Замърсеното облекло да се съблече веднага и да се обработи съгласно мерките за безопасност .
При опасност от загуба на съзнание, засегнатото лице да се постави и транспортира в стабилно
странично положение. Необходимо е лечение от лекар. Оказващите първа помощ да внимават
за собственото си здраве!
След вдишване
Засегнатите лица да се изведат на чист въздух. Засегнатите лица да се поставят неподвижно
положение и да се затоплят. Да се транспортира в стабилно странично положение, при
затруднено дишане засегнатото лице да се постави полулегнало. При затруднения в дишането
да се подаде кислород.
След контакт с кожата
При допир с кожата да се изплакне веднага с: Вода. При поява на кожни дразнения да се
потърси лекарска помощ.
След контакт с очите
Веднага да се изплакне при отворени клепачи в продължение на 10 до 15 минути на течаща
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вода. След това се обърнете към очен лекар. Незасегнатото око да се предпази.
След поглъщане
Веднага да се изплакне устата и да се дада повече вода за пиене. НЕ предизвиквайте
повръщане. Веднага извикайте лекар.
4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти
Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. Предизвиква дразнене на кожата.
Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Могат да се проявят слените симптоми: след поглъщане: Спазми, Cтомашно-чревни
разстройства, Гадене, Чревна колика.
4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение
Първа помощ, дезинфекция, симптоматично лечение.
Последващо наблюдение за пневмония и белодробен оток. cтомашно-чревни разстройства.
повръщане.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки
5.1. Пожарогасителни средства
Подходящи гасящи средства
Мерките за гасене на пожара да се съобразят с обкръжаващата среда. Самият продукт не гори.
5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа
В случай на пожар могат да възникнат: Газове/изпарения, отровен, Хлористоводороден газ,
Азотни окиси (NOx).
5.3. Съвети за пожарникарите
В случай на пожар: Да се носи противогаз с автономно подаване на кислород. Да се носи костюм
за химическа защита. В случай на пожар: Да се използва само киселиноустойчиво оборудване.
Допълнителни указания
За защита на хора и за охлаждане на контейнери в опасните зони да се използва водна струя .
Замърсената вода от гасене да се събира отделно.Да не се допуска изтичането й в
канализацията или откритите води.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане
6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи
Да се носи индивидуално защитно оборудване. Да се избягва допир на продукта с кожата, очите
и облеклото. Да не се вдишва газа/дима/парите/аерозола. Хората да се изведат в безопасност.
6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда
Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни. При изтичане на газ
или при проникване във води, почви или канализация да се уведомят съответните служби. Да се
покрият канализационните отвори.
6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване
Подходящ материал за разреждане или неутрализиране: Вода. Да се попие механично със
свързващ материал (пясък, диатомит, свързващо вещество за киселини или универсално).
Взетият материал да се третира съобразно раздела за отпадъци. Да се осигури достатъчна
вентилация.
6.4. Позоваване на други раздели
Сигурна употреба: вижте раздел 7
Индивидуално защитно оборудване: вижте раздел 8
Извозване: вижте раздел 13

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение
7.1. Предпазни мерки за безопасна работа
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Упътвания за безопасна употреба
Да не се вдишва газа/дима/парите/аерозола. Да се избягва контакт с очите и кожата. Да се
осигури достатъчна вентилация.
Указания за защита от експлозия и пожар
Самият продукт не гори.
Допълнителни указания
При разреждане винаги първо да се налива водата и към нея да се добавя продукта.
7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости
Изисквания за складове и резервоари
Да се съхранява само в оригиналната опаковка. Контейнерът да се съхранява плътно затворен,
на хладно и добре проветриво място. Подходящ материал за подово покритие:
Киселиноустойчив.
Указания при складиране на различни вещества
Да се съхранява само в оригиналната опаковка на хладно и добре проветриво място, далече от
основи. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.
Допълнителна информация за условията на съхранение
Да не се съхранява при температури под: 5°C. Да се съхранява само в оригиналната опаковка
на хладно и добре проветриво място.
7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Да се съблюдава указанието за употреба.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства
8.1. Параметри на контрол
Допълнителни указания относно граничните стойности

Не съдържа вещества в количества, надвишаващи границата на концентрация, за която има
определени пределни стойности на работното място.
8.2. Контрол на експозицията
Подходящ инженерен контрол
Не са необходими специални мерки.
Защитни и хигиенни мерки
Веднага съблечете замърсеното, напоено облекло. Балсам като превантивна мярка за
предпазване на кожата. След приключване на работа да се измият ръцете и лицето. Да не се
яде и пие по време на работа. Да се избягва допир на продукта с кожата, очите и облеклото.
Защита на очите/лицето
Плътно прилепнали защитни очила.
Защита на ръцете
Препоръчителни видове защитни ръкавици:
Да се носят само проверени защитни ръкавици: Подходящ материал: Бутилов каучук (0,5mm);
NBR (Нитрилов каучук) (0,35mm); период на проникване (максимална продължителност на
носимостта): >480 Min.
Защита на кожата
Предпазна престилка. киселиноустойчив.
Защита на дихателните пътища

Подходящ защитен респиратор:, Комбиниран респиратор с филтър (EN 141). E - P 2
Контрол на експозицията на околната среда
Няма налична информация.
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РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства
9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Състояние на веществото:
Цвят:

течен
ясен, светложълт

Миризма:

бодлив
Норма за контрол

Стойност на рН (при 20 °C):

0-1

Изменения на състоянието
Точка на топене:

неопределен
109 °C

Точка на кипене/интервал на кипене:
Точка на възпламеняване:

неприложим

Взривоопасности
неприложим

долна граница на взривяемост:
горна граница на взривяемост:

неприложим
неприложим

Температура на запалване:

неприложим

Парно налягане:
(при 20 °C)
Парно налягане:
(при 50 °C)

23 hPa
123 hPa

Плътност (при 20 °C):

1,07 g/cm³

Разтворимост във вода:

смесим.

Динамичен вискозитет:

неопределен

Относителна плътност на парите:

неопределен

Относителна скорост на изпарение:

неопределен

9.2. Друга информация

Процентно съдържание на твърдо
вещество:

неопределен

Степента на корозия върху стоманени или алуминиеви плоскости е >=55 мм на година при пробна
температура от 6,25 °C

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност
10.1. Реактивност
Екзотермични реакции с: алкали (основи), Окисляващо вещество, силен. Освобождаване на:
Хлор, Водород.
10.2. Химична стабилност

Продуктът е стабилен, ако се съхранява при нормална температура на околната среда.
10.3. Възможност за опасни реакции

Продуктът отделя водород във воднист разтвор при контакт с метали.
10.4. Условия, които трябва да се избягват
Да се пази от прегряване и пряка слънчева светлина. Да се съхранява на хладно място. Да се
пази от: замръз.
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10.5. Несъвместими материали
алкали (основи), Окисляващо вещество, Леки метали, Амини, Амоняк.
10.6. Опасни продукти на разпадане
Хлористоводороден газ, Азотни окиси (NOx).
Допълнителна информация
Корозивно за металите. Бавно разтваря алуминий и цинк, като отделя водород.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация
11.1. Информация за токсикологичните ефекти
Токсикокинетика, обмен на вещества и разпределение
Нама налични данни
Силна токсичност
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
CAS №

Химическо име
Пътища на експозиция

Метод

Доза

Биологичен вид

орален

LD50
mg/kg

238 - 277

Плъх

инхалативен (1 h) пара

LC50

> 4,2 mg/l

Плъх

Източник

солна киселина 31-33 %

Раздразване и корозивност
Предизвиква дразнене на кожата.
Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Сенсибилизиращо действие
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
СТОО(специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция
Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. (солна киселина 31-33 %)
Въздействия след повтаряща се и много продължителна експозиция
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
Канцерогенни, променящи генотипа и увреждащи размножаването въздействия
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
опасност при вдишване
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация
12.1. Токсичност
След неутрализация вече не се наблюдава токсикоза.
CAS №

Химическо име
Водна токсичност

Метод

Доза

[h] | [d] Биологичен вид

LC50

862 mg/l

96 h Leuciscus idus

Източник

солна киселина 31-33 %
Остра токсичност за риби

12.2. Устойчивост и разградимост

продуктът е Киселина Преди отвеждането на отпадни води към пречиствателната станция е
необходимо те да бъдат неутрализирани. Методите за определяне на степента на разграждане
не са приложими при неорганични вещества. Неорганичен продукт, който не може да се
елиминира от водата чрез биологичен пречиствателен процес.
12.3. Биоакумулираща способност
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Въз основа на наличните данни относно възможността за елиминиране/разграждане и
биоакумулация не е вероятно да се замърси околната среда в дългосрочен аспект.
12.4. Преносимост в почвата
При проникване в почвата продуктът е мобилен и може да замърси подпочвените води.
12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB
Съдържащите се в продукта вещества не отговарят на критериите за класификация като РВТ
или vPvB.
12.6. Други неблагоприятни ефекти
продуктът е Киселина Преди отвеждането на отпадни води към пречиствателната станция е
необходимо те да бъдат неутрализирани.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците
13.1. Методи за третиране на отпадъци
Изхвърляне на отпадъци
Отпадъците да се извозват в съответствие с административните разпоредби.
Отпадъчен код на продукта
ОТПАДЪЦИ ОТ НЕОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ; Отпадъци от производство,
060102
формулиране, доставяне и употреба (ПФДУ) на киселини; солна киселина
Опасни отпадъци.
Отпадъчен код на остатъците от продукта
ОТПАДЪЦИ ОТ НЕОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ; Отпадъци от производство,
060102
формулиране, доставяне и употреба (ПФДУ) на киселини; солна киселина
Опасни отпадъци.
Отпадъчен код на непочистения амбалаж
ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ; АБСОРБЕНТИ, КЪРПИ ЗА ИЗТРИВАНЕ, ФИЛТЪРНИ МАТЕРИАЛИ
150110
И ПРЕДПАЗНИ ОБЛЕКЛА, КОИТО НЕ СА ПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ В СПИСЪКА; Опаковки
(включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита); опаковки, които съдържат
остатъци от опасни вещества или са замърсени с опасни вещества
Опасни отпадъци.
Изхвърляне на непочистени опаковки и препоръчани почистващи препарати
Вода. Замърсените опаковки трябва да бъдат напълно изпразнени, и след съответно почистване
могат отново да бъдат използвани.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането
Сухопътен транспорт (ADR/RID)
14.1. Номер по списъка на ООН:

UN 1789

14.2. Точното на наименование на
пратката по списъка на ООН:

HYDROCHLORIC ACID

14.3. Клас(ове) на опасност при
транспортиране:

8

14.4. Опаковъчна група:

III

Етикети:

8

Класификационен код:
Специални клаузи:
Ограничено количество (LQ):

C1
520
5L
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Друга приложима информация (Сухопътен транспорт)
E1
Речен транспорт (ADN)
14.1. Номер по списъка на ООН:

UN 1789

14.2. Точното на наименование на
пратката по списъка на ООН:

HYDROCHLORIC ACID

14.3. Клас(ове) на опасност при
транспортиране:

8

14.4. Опаковъчна група:

III

Етикети:

8

Класификационен код:
Специални клаузи:
Ограничено количество (LQ):

C1
520
5L

Друга приложима информация (Речен транспорт)
E1
Транспорт по море (IMDG)
14.1. Номер по списъка на ООН:

UN 1789

14.2. Точното на наименование на
пратката по списъка на ООН:

HYDROCHLORIC ACID

14.3. Клас(ове) на опасност при
транспортиране:

8

14.4. Опаковъчна група:

III

Етикети:

8

Marine pollutant:
Специални клаузи:
Ограничено количество (LQ):
EmS:

223
5L
F-A, S-B

Друга приложима информация (Транспорт по море)
E1
Въздушен транспорт (ICAO)
14.1. Номер по списъка на ООН:

UN 1789

14.2. Точното на наименование на
пратката по списъка на ООН:

HYDROCHLORIC ACID

14.3. Клас(ове) на опасност при
транспортиране:

8

14.4. Опаковъчна група:

III

Етикети:

8
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A3 A803
1L

IATA-инструкции за опаковки - пътнически самолет:
IATA-максимално количество - пътнически самолет:
IATA-инструкции за опаковки - карго самолет:
IATA-максимално количество - карго самолет:

852
5L
856
60 L

Друга приложима информация (Въздушен транспорт)
E1
: Y841
14.5. Опасности за околната среда

ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА:

не

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите
При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/.?/.
Може да бъде корозивно за металите.
14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC
нерелевантен

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба
15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно
безопасността, здравето и околната среда
Национални разпоредби

Ограниченията за работа:
Клас на застрашеност на водата
(D):

Да се спазват ограниченията за работа на младежи. Да се спазват
ограниченията за бременни и майки-кърмачки.
1 - слабо увреждащ водата

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Не са правени твърдения относно безопасността на веществата в тази смес.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация
Точен текст на R изречения (Номер и пълен текст)
34
Предизвиква изгаряния.
37
Дразни дихателните пътища.
Точен текст на H- и EUH изречения (Номер и пълен текст)
H290
Може да бъде корозивно за металите.
H314
Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H315
Предизвиква дразнене на кожата.
H319
Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H335
Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
EUH208
Съдържа метенамин; хексаметилентетрамин. Може да предизвика алергична
реакция.
Допълнителни данни
Данните в тази Наредба за безопасност съответстват на добросъвестното излагане на нашия
опит към момента на отпечатване. Информацията трябва да Ви даде основни насоки за
безопасна работа с този продукт, посочен в Наредбата за безопасност, относно неговото
съхранение, преработка, транспорт и изхвърляне. Данните не могат да се пренесат върху други
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продукти. Ако продуктът се смеси или преработи с други материали, или ако се подложи на
обработка, данните в тази Наредба за безопасност не могат да бъдат пренесени върху новия
материал, освен ако изрично не се посочва друго.
(Данните за опасните вещества, влизащи в състава, са взети винаги от последната валидна
таблицата с параметри за безопасност при работа, осигурена от поддоставчика.)
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