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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

 
 
1.1.Идентификатори на продукта: Търговско наименование ”ЖИВАХЕКС концентрат 5%” 

Уникален идентификатор на формулата (UFI): JY60-S07N-
600K-DPDK 

1.2.Идентифицирани употреби на 
сместа,които са от значиние и 
употреби,които не се препоръчват: 

Биоциден препарат за дезинфекция на повърхности 
(помещения, апарати и прибори, твърда мебел) в здравни и 
лечебни заведения и дезинфекция на лабораторна стъклария 

1.3.Подробни данни за доставчика 
на информационния лист за 
безопасност: 

“ЖИВАС” ООД, бул.“Дондуков” № 36, 1000 София 
Адрес за кореспонденция: бул. Асен Йорданов 14 (офис 
сграда „Химатех“), София 1592 
Е-mail: zhivas@techno-link.com; www.zhivas.com 

1.4.Телефонен номер при спешни 
случаи: 

+ 359 2 981 78 23 („ЖИВАС” ООД , София) 
+ 359 2 915 44 11 (Токсикология, МБАЛСМ “Н.И.Пирогов”) 

 
 

 
 
 

2.1.Класифициране на сместа Класифицирането и етикетирането на сместа е по 
конвенционалния метод съгласно Регламент (EС) 
No.1272/2008, Анекс VI (CLP): 
Клас и категория на опасност: 
 
Сериозно увреждане на очите / дразнене на очите, категория 
2 (Н319) 
 

2.2.Елементи на етикета Пиктограми:  
 

(GHS07) 
 
Сигнална дума: Внимание 
 
Предупреждения за опасност: 
Н319 – Причинява сериозно дразнене на очите 
 
Препоръки за безопасност 
P102 - Да се съхранява извън обсега на деца 
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 
възожно. Продължавайте да промивате 
Р337+Р313 - При продължително дразенене на очите 
потърсете медицински съвет/ помощ 

2.3.Други опасности Няма 

 
 

 

 

Дата на издаване:08.04.2022 г Издание: 07/2022 

Съгл. Регламент (ЕС)  № 1907/2006 (REACH) Заменя издание: 06/2017 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО 

2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСТНОСТИТЕ 

mailto:zhivas@techno-link.com
http://www.zhivas.com/
http://www.limpetlabels.co.uk/product/306/ghs-irritant
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3.2.СМЕСИ: 

Сместа е воден разтвор на хлорхексидин диглюконат и алкохол. 

Съставки CAS № EC № 
Концен-
трация  
g/100g 

Класификация 
Регл.(CE)1272/2008 

Хлорхексидин 
диглюконат 

18472-51-0 242-354-0 5.0 Aq. Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 1; H410 
Eye Damm.1; H318 

Пропан-2-ол 67-63-0 200-661-7 4.0 Flam.Liq.2; H225 
Eye Irrit.2; H319 
STOT SE 3; H336 

 
Значението на  H-фразите е посочено в т. 16. 

 

 
 
 
4.1.Описание на мерките за 
първа помощ: 

При вдишване: 
 

При контакт с кожата: 
 

При контакт с очите: 
 

При поглъщане: 

Да се постъпва според симптомите 
 
Не се очаква увреждане и не си предвиждат мерки за първа 
помощ  
 
Не се очаква увреждане и не си предвиждат мерки за първа 
помощ 
 
Не се очаква увреждане и не си предвиждат мерки за първа 
помощ 
 
Не се очаква увреждане и не си предвиждат мерки за първа 
помощ 

4.2.Указание за необходимостта 
от всякакви неотложни 
медицински грижи и специално 
лечение: 

Няма 

4.3.Специални средства за 
оказване на първа помощ на 
работното място: 

Няма 

 

 

 
 
5.1. Пожарогасителни средства: СО2, пожарогасителен прах.  

По-големи пожари да се гасят с алкохол-резистентна пяна. 
5.2. Особени опасности, които 
произтичат от веществото или 
сместа: 

В случай на пожар могат да се образуват токсични газове: 
СО, СО2 и азотни оксиди.При  горене на опаковката от ПЕ 
могат да се образуват: СО, СО2,  етилен, метан, етан, пропан, 
пропилен, циклоалифатни въглеводороди, формалдехид, 
ацеталдехид, бутилен, бутан. 

5.3. Съвети  за пожарникарите:  Стандартна защитна екипировка. Автономни дихателни 
апарати. 

 

 
 
6.1. Лични предпазни мерки, 
предпазни средства и 

Да се носят подходящи лични предпазни средства-
ръкавиц,маски,защитно роботно облекло. 

3. СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 

4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ 

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 

6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ 
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процедури при спешни случаи: 
6.2. Предпазни мерки за 
опазване на околната среда: 

Да не се допуска попадане в околната среда.  В случай на 
инцидент и/или разливане на сместа, да се предприемат 
мерки за неговото локализиране и ограничаване,. Да се 
предприемат мерки за недопускане на замърсяване на 
повърхностните и подземните води, почвата, както и 
изпускане в канализацията.  

6.3. Методи и материали за 
ограничаване и почистване: 
 
6.4 Позоваване на други 
раздели: 

При разливи на сушата да се използват инертни абсорбиращи 
материали-пясък, пръст, дървени стърготини. 
 
Виж защитните мерки изброени в точки 7 и 8 

 

 

 
 
7.1.  Предпазни мерки за 
безопасна работа: 

Да се избягва директният контакт с очите.  
Излишъкът от препарата да не се излива в канализацията, а 
да се използва по предназначение. 
Да не се допуска изхвърляне в канализацията на препарата и 
на промивни води, получени при употребата му. 

7.2. Условиа за безопасно 
съхранение, включително 
несъвместимости: 

В добре затворена оригинална опаковка, в сухи и добре 
вентилирани помещения, далече от източници на запалване, 
храни, напитки и при температури от 0 до 40оС.  Да не се 
излага на пряка слънчева светлина. Да не се съхранява със 
силни окислители и киселини. 

7.3. Специфична крайна 
употреба : 

Няма друга специфична употреба, освен професионална 
дезинфекция и почистване. 

 

 

 

8.1. Параметри на контрол: 

Гранични стойности на летливата съставка на сместа във въздуха на работната среда 
(Наредба №13/2003г) 
 

Съставки CAS №/ 
EINECS 

Експозиция 8 часа Експозиция 15 min 

Пропан-2-ол 67-63-0 980.0 mg/m3 
(400 ppm) 

1225 mg/m3 
(490 ppm) 

 
DNEL/DMEL и PNEC стойности: 
За сместа няма налични данни 
 
За една от съставките: 
Стойности на DNEL (Определено ниво без ефект) за пропан -2-ол (CAS 67-63-0) 
 

Тип на граничната 
стойност (Краен 

ползовател) 
Път на експозиция Честота на експозиция 

Гранична 
стойност 

Консуматор Вдишване Краткосрочна (остра) 1036 mg/m3 

Консуматор Дермална Дългосрочна 
(повтаряща се) 

319 mg/kg 

Консуматор Вдишване Дългосрочна 
(повтаряща се) 

89 mg/m3 

Консуматор Орална Дългосрочна 
(повтаряща се) 

26 mg/kg 

Промишлен Вдишване Дългосрочна 
(повтаряща се) 

888 mg/kg 

Промишлен Дермална Дългосрочна 
(повтаряща се) 

500 mg/m3 

7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ 

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 
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Стойности на PNEC (предполагаема недействаща концентрация за околна среда) за пропан-2-
ол (CAS 67-63-0) 
 

Тип на граничната 
стойност (Краен 

ползовател) 
Път на експозиция Гранична стойност 

Промишлен Прясна вода (включ. пречиств. станция) 140,9 mg/l 

Промишлен Морска вода 140,9 mg/l 

Консуматор Утайка от прясна вода 552 mg/kg 

Консуматор Утайка от морска вода 552 mg/kg 

Промишлен Почва 28 mg/kg 

 

8.2. Контрол на експозицията 

 
Главни защитни мерки: Да се спазват изискванията на добрата хигиенна практика. 
Хигиенни мерки: Осигуряване на общо обменна и локална вентилация се 

препоръчва с цел контрол на граничните стойности на 
изопропиловия алкохол във въздуха на работното място. 

Защита на дихателните 
пътища: 

Да се осигури общообменна вентилация. 

Защита на ръцете: При висока експозиция да се ползват ръкавици, резистентни 
на разтворители. 

Защита на очите: Защитни очила при работа с големи обеми от препарата. 
Защита на кожата и на 
тялото: 

 Работно облекло от импрегниран текстил, - при работа с 
големи обеми. При необходимост да се ползва гумена 
престилка. 

Контрол на въздействието на 
препарата върху околната 
среда: 

Да се избегне замърсяването на  почвата, въздуха, водните 
източници и канализацията. 

 

 

 
9.1. Информация относно основните физични и химични свойства 
 

Външен вид: Прозрачна течност 

Цвят: Бледожълт 

Мирис: Специфичен,  

Праг на мириса: Не е изследвано 

pH  5,0 – 6,5  (20º C) 

Точка на кипене  92 oC 

Пламна точка:  Не притежава 

Запалимост  Не е запалим 

Експлозивни свойства Не е експлозивен 

Оксидиращи свойства Не притежава 

Налягане на парите Няма данни 

Относителна плътност, 20 оС 1.0080 г/см3 

Разтворимост в органични 
разтворители  

Разтваря се добре, ацетон, бензен, метилов и етилов 
алкохол 

Разтворимост във вода Разтваря се много добре 

Коефициент на разпределение n-
октанол/вода 

Няма данни 

Вискозитет Няма данни 

 

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 
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9.2. Друга информация – Няма 

 
 
 

10.1. Реактивност Реагира с органични материали. 

10.2. Химична стабилност Стабилен при условията на съхранение.  

10.3. Възможност за опасни 
реакции 

Не се очаква опасна полимеризация 

10.4. Условия, които трябва да 
се избягват: 

Високи температури над 40оС, източници на топлина и пряка 
слънчева светлина 

10.5. Несъвместими материали: Силни окислители, вещества с висока алкалност. 

10.6. Опасни продукти на 
разпадане: 

Не се очакват. 

 

 
 
 
11.1.Информация за 
токсикологичните ефекти: 
Остри ефекти: 

Остра орална токсичност: 
Остра дермална токсичност: 

Кожно и очно дразнещи действие: 
Кожна сенсибилизация: 

 
 
 

ЛД50 орална, плъх  2000  mg/kg телесна маса 

ЛД50 субкутанна , плъх  2000  mg/kg телесна маса 
Отсъствие на дразнещо действие 
Отсъствие на кожна сенсибилизация 

11.2.Допълнителна информация: Препаратът не съдържа вещества класифицирани като 
канцерогени, мутагени и токсични за репродукцията. 
Няма данни за отдалечена невротоксичност.  
Няма налични данни от епидемиологични проучвания за 
въздействието на препарата върху хора. 

 

 

12.1. Екотоксичност : 
 
Остра токсичност за риби  
LC50 за Brachydanio rerio  - 10.4 mg/ l/96h 
Метод - OECD TG 203 
LC0 за Brachydanio rerio  - 10.0 mg/ l/96h 
Метод - OECD TG 203 
 
Остра токсичност за  Daphnia magna 
EC50 за Daphnia magna  : 0.05 – 0.10 mg/ l/ 48h 
Метод -  DEV,DIN 38412, T.11 
 
Инхибиращ ефект върху растежа на алги  
 IC50 Scenedesmus subspicatuus : 0.011 mg/ l/ 72h 
Метод -  DEV,DIN 38412, T. 9 
Chronic 
 
Инхибиращ ефект върху микробиологичната активност 
EC50 за  Photobacterium phosphoreum   : 0.49 mg/ l/ 30 min 
Метод -  DEV,DIN 38412, T.34 
 
Pseudomonas putida : ca. 3 mg/ l 
Метод -  DEV,DIN 38412, T.8 

 
12.2.Подвижност в почвата: Очаква се да има подвижност в почвата при попадане в 

нея. При разливане върху почвата бързо се изпарява. 

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ 

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ  
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12.3.Устойчивост и 
разградимост: 

Изопропанолът е бионестабирен и разтваря в компонентите 
на околната среда.Биоразграждането е след 4-21 дни. 

12.4.Потенциал за 
биоакумулиране: 

Не се очаква биоакумулация. За  изопропанола log   на 
парциалния коефициент октанол/вода  е под 3.0. При 
разливане във водата  се очаква периодът на полу-
елиминиране да бъде между  5  и 10 дни. При попадане  
във въздуха се очаква бързо разнасяне в атмосфера  в 
зависимост от наличието на въздушните течения.  

12.5.Резултати от оценката за 
устойчивост,биоакумулиране и 
токсичност(PBT) както и vPvB: 
12.6. Свойства , нарушаващи 
функциите на ендокринната 
система 
 

Тази смес не съдържа вещества,които се очаква да са 
устойчиви,биоакумулиращи и токсични. 
 
Няма данни сместа да оказва влияние върху функциите на 
ендокринната система 

12.6.Други неблагоприятни 
ефекти: 

Няма данни 

 
 
 
 
13.1.Методи за третиране на 
отпадъците 

Остатъчните количества от биоцидния препарат се използват 
само по предназначение 
Класификация на отпадъците от биоцидния препарат и 
опаковките  в съответствие с Наредба за класификация на 
отпадъците (НКО), (обн., ДВ, бр.44 от 25.05.2004г.):  
Код на отпадъка: 18.01.07 – химични вещества и 
препарати, различни от 18.01.06 в хуманното 
здравеопазване. 

13.2.Замърсени опаковки Празните опаковки може да се промият с вода,след което 
могат да се третират като неопасен отпадък и да се 
рециклират или депонират като отпадъчни пластмаси. 
Код на отпадъка:15.01.02 – пластмасови опаковки. 

 
 

 
 

Не представлява опасност при всички видове транспорт. Да се транспортира в закрити транспортни 
средства, разделно от храни и напитки. 

 
14.1. Номер по списъка на ООН Не е приложимо 
14.2. Точното наименование на пратката по 
списъка на ООН 

Не е приложимо 

14.3. Клас (ове) на опасност при транспортиране Няма дани 
14.4. Опаковъчна група Няма данни 
14.5 Опасности за околната среда Не се очакват 
14.6. Специални предпазни мерки за 
потребителите 

Да не се транспортира съвместно с храни за хора 
и животни. 

14.7. Транспортиране в насипно състояние Неприложимо 
14.8. Транспортиране в насипно състояние 
съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и 
Кодекса IBC Code (International Bulk Chemicals 
Code) 

Не е приложимо 

 

 
 
 
15.1. Специфиччни за веществота или сместа нормативна уредба/законодателство относно 
безопасността, здравето и околната среда 

 Регламент (ЕО) №1907/2008 на Европейския парламент относно регистрацията,оценката 
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 

13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 

14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ 

15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА 
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 Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент относно 
класифицаренето,етикетирането и опаковането на вещества и смеси. 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 от 18 юни 2020 година за изменение на приложение II към 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно 
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) 

 Европейска Директива 76/79/ЕИО относно ограниченията за пускане на пазара и употребата 
на някои опасни вещества и препарати. 

 ECB – ESIS-Европейски химични вещества-информационна система,IUCLD. 

 Директива на Съвета 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на 
работниците и рисковете,свързани с химични агенти при работа. 

 Директива 2000/39/ЕО на Комисията за установяване на първи списъци на индикативни 
гранични стойности на професионална експозиция за прилагане на Директива на Съвета 
98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от 
рискове,свързани с химични агенти при работа. 

 Директива 89/656/ЕИО на Съвета относно минималните изисквания за здраве и безопасност 
на работниците при използването на лични предпазни средства на работното място. 

 Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008г относно 
отпадъците. 

 Европейска директива 91/689/СЕЕ за опасни отпадъци. 

 Европейска директива 94/62/СЕ за опаковките и отпадъците. 

 Европейска Директива 1999/31/СЕ относно депонирането на отпадъци. 
 

 

 
Данните в Информационния лист за безопасност съответстват на нивото на съвременните 
познания към датата на изготвяне. 
Потребителят на търговския продукт трябва да спазва изискванията на Закона за защита от 
вредното въздействие на химичните вещества и препарати, нормативните актове в областта на 
здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда 
 
Раздел 1.1 Добавен уникален идентификатор на формулата (UFI) 

ИЛБ е актуализиран в съотвествие с изискванията на Регламент (ЕС) 2020/878 

 
ЗНАЧЕНИЕ НА Н-фразите от т. 3. 
 
Н 225  Силно запалима течност 
Н 336  Може да предизвика сънливост и световъртеж 
Н318 Предизвиква сериозно увреждане на очите 
Н400 Силно токсичен за водни организми 
Н319 Предизвиква сериозно дразнене на очите 
Н410 Силно токсичен за водни организми с дълготраен ефект 
 
 
 

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 


