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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 

(Позоваване на Регламент (ЕО) 453/2010) 
	

РАЗДЕЛ 1. Идентификация на веществото/ сместа и на 
фирмата/предприятието 
 
1.1.  Идентификация на продукта 
Търговско име: КОМРАД 
Подуктов код: SHA 1504 A 
 
1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение:  
Идентифицирани употреби: Фунгицид, суспензионен концентрат (СК) за употреба в 
селското стопанство. 
 
1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 
1.3.1.Адрес на доставчика 
Sharda Cropchem Ltd. 
(преди  Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.) 
Domnic Holm 
29th Road, Bandra (West) Mumbai – 400050, India 
Tel: + 91 22 6678 2800 
Fax: + 91 22 6678 2828 
e-mail: regn@shardaintl.com 
 
1.3.2. Отговорно лице: 
Mr. Ashish R. Bubna 
e-mail: regn@shardaintl.com 
 
1.4. Телефонен номер при спешни случаи 
Телефон за спешни случаи:  
Център за първа помощ в Република България: 
УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" 
Тел. +359 2 9154 409  
poison_centre@mail.orbitel.bg 
http://www.pirogov.bg 
	

РАЗДЕЛ  2. Описание на опасностите 
 
2.1. Класифициране на веществото или сместа:  
2.1.1. Съгласно Директива 1999/45/EU и Директива 67/548/ЕЕС: 
Xn – Вреден 
N – Опасен за околната среда 
                       Xn;     R22 
                       Xi;      R43 
                       Xn;     R63 
                       N;       R50/53 
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РАЗДЕЛ  2. Описание на опасностите (продължение) 
2.1.2. Съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008: 

Acute Tox. 4   H302 
Skin Sens. 1    H317 
Repr. 2    H361d 
Aquatic Acute 1  H400 
Aquatic Chronic 1   H410 

2.2. Елементи на етикета:  
2.2.1 Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP] 

                        

Символи за опасност:    GHS07        GHS08       GHS09 

Сигнална дума:  ВНИМАНИЕ 

Предупреждения за опасност:  			H302      Вреден при поглъщане 
        H317      Може да причини алергична кожна реакция 
        H361d    Предполага се, че уврежда плода 
        H410   Силно токсичен за водните организми, с          

дълготраен ефект. 

Препоръки за безопасност:  P102, P201, P202, P261,P264, P270, P272, P273, P280, P281, 
P301+P312, P302+P352, P308+P313, P311, P330, P363, P391, P405, P501		

ЕUH спецификация:      EUH401 

Пълният текст на H- и P- препоръките и R-фразите вижте в Раздел 16. 

РАЗДЕЛ 3. Състав /информация за съставките  
3.1 Вещества:  
Не е приложимо 
3.2. Смеси:  

Опасни съставки и тяхната концентрация в сместа 

Химическ
о 

наименов
ание 

CAS 
No 

 

ЕС 
No 

REAC
H 

регист
ра-

ционен 
номер 

Конц
. % 
т/т 

Класифициране 
Традиционно CLP класификация 

Символи за 
опасност R фрази 

Пиктогра-
ми за 

опасност 

Категория 
на опасност 

Н 
фрази 

ципрокона
зол 

94361-
06- 
5 

- - 7.29 Xn 
N 

R63 
R22 

R50/53 

GHS07 
GHS08 
GHS09 

Repr. 2; 
Acute Tox. 4; 
Aquatic Acute 
1; 
Aquatic 
Chronic 1; 

H361d 
H302 
H400 
H410 
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азоксистро
бин 

13186
0- 
33-8 

- - 18.22 T 
N 

R23 
R50/53 

GHS06 
GHS09 

Acute Tox. 3; 
Aquatic Acute 
1; 
Aquatic 
Chronic 1; 

H331 
H400 
H410 

Съдържа смес от 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-он 

РАЗДЕЛ 4. Мерки за оказване на първа помощ. 
 
4.1 Описание на мерките за първа помощ: 
Общи мерки:  
Винаги нoсете оригиналната опаковка на продукта, етикета и информационния лист за 
безопасност, когато се обаждате на спешна помощ или при посещение на лекар за 
лечение.    
                                                                                                                                                
При вдишване:                       
Изведете пострадалия на чист въздух. Ако дишането е неравномерно или спряло, 
направете изкуствено дишане и незабавно се свържете с лекар. 

При контакт с очите:                    
Незабавно измийте замърсените очи под течаща вода в продължение на най-малко 15 
минути, като държите клепачите отворени. 

При контакт с кожата:              
Незабавно свалете замърсеното облекло и измийте засегнатият участък с вода.  Ако 
дразненето по кожата продължава свържете се с лекар. 

При поглъщане:                 
Незабавно изплакнете устата с вода и се свържете със центъра за спешна помощ. 
Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. 

РАЗДЕЛ 5. Противопожарни мерки 
 
5.1 Средства за гасене на пожар 
Подходящи средства за гасене на пожар: Воден спрей (да не се разпръсква), сух 
гасителен прах, алкохол резистентна пяна, въглероден диоксид. 
 
5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 
Опасни продукти при горене: въглеродни окиси, азотни оксиди, хлороводородни газове 
могат да бъдат освободени. 
 
5.3 Съвети за пожарникарите. Специални предпазни мерки за пожарникарите:  
Носете автономен дихателен апарат и специален плътен костюм. 
 

 

 



Версия 0/EN              Дата на издаване: 2014-09-16              Дата на издаване: 2014-09-16 	 [Type	text]	 [Type	text]	

КОМРАД	(SHA	1504	A)																																		Page	4	

	

РАЗДЕЛ 6. Мерки при аварийно изпускане. 
 

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи  
 

За персонал, който не отговаря за спешни случаи: При спешни случаи трябва да се 
носят защитни средства за дихателните пътища. Носете защитни средства за очите, 
ръцете и пълна защита на тялото. 

Предпазно облекло и оборудване: Използвайте лични предпазни средства. Носете 
ръкавици от нитрил (EN 374), защита на очите / пълна защита на лицето (в 
съответствие с европейски стандарт EN 166 "3"), респиратор в съответствие с 
европейски стандарт EN 141 и 143 (полу маска) или EN 166 (цяла маска) - с A2P3 
филтър и ботуши (ЕО EN 20 345, или ЕО EN 13 832). 

Процедури при спешни случаи 
Евакуирайте зоната в случай на извънредна ситуация. 
 
За персонал, който отговаря за спешни случаи:  
В зависимост от риска, да се носи плътна, дълга престилка и ботуши или подходящо 
химически защитно облекло. Облеклото трябва да e за защита от прах. Да се носят 
защитни средства за дихателните пътища. Носете очила със странични защита. Винаги 
използвайте ръкавици. 
 
6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:  
Представлява опасност за питейната вода и околната среда. Да не се допуска 
попадането му в канализационната система. При никакви обстоятелства да не се 
допуска изпускане в почвата, езера или водни потоци. Да се информира Регионална 
инспекция по околната среда и водите –РИОСВ в случай на изпускане. 
	
6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване: 
Незабавно почистете разлива, като внимателно изметете разлятото. Съберете разлятото 
количество в ясно обозначен контейнер със систематично описание на съдържанието 
му и със символи за опасност и H и P фразите. Предайте го на съответните органи за 
обезвреждане. Внимателно измийте района веднага след премахване на разлива. 
 
Друга информация: Текстилни или кожени ръкавици са напълно неподходящи. 
 
6.4 Позоваване на други раздели 
За изхвърляне на разлетите количества  вижте раздел 13 
За предпазни мерки вижте раздел 8 
 
 
 
 
 
 
 
 



Версия 0/EN              Дата на издаване: 2014-09-16              Дата на издаване: 2014-09-16 	 [Type	text]	 [Type	text]	

КОМРАД	(SHA	1504	A)																																		Page	5	

	

РАЗДЕЛ 7. Работа и съхранение. 
 
7.1 Предпазни мерки  
 
Мерки за опазване на околната среда:   Да не се допуска попадане на оттока в 

канализационната система. Да не се 
замърсяват повърхностните води или 
канали с химикала или използвания 
контейнер. 

Съвети за обща професионална хигиена: Избягвайте контакт с кожата и очите. 
По време на работа да не се яде, пие 
или пуши.  

Измийте ръцете си след употреба.  

Свалете замърсеното облекло и 
предпазни средства преди влизане в 
местата за хранене. Цялото защитно 
облекло да се изпере след употреба. 

 

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости  
 

Технически мерки и условия за съхранение: Да се съхранява в оригиналната 
опаковка, плътно затворен и на 
безопасно място. Да се съхранява на 
сухо и защитено от замръзване място в 
подходящо помещение за пестициди. 
Препоръчва се съхранение при стайна 
температура и място с подходяща 
вентилация. Да се пази от излагане на 
светлина. 

Допълнителна информация за  
условията на съхранение:  Измийте старателно контейнера, 

излейте промивните води в резервоара 
на пръскачката и го изхвърлете по 
безопасен начин. 

 
7.3 Специфична крайна употреба (и):           Фунгицид 
 

 

 



Версия 0/EN              Дата на издаване: 2014-09-16              Дата на издаване: 2014-09-16 	 [Type	text]	 [Type	text]	

КОМРАД	(SHA	1504	A)																																		Page	6	

	

РАЗДЕЛ 8. Контрол при експозицията и лични предпазни средства. 
 
8.1 Параметри на контрол: 
Не съдържа вещества с гранични стойности на експозиция във въздуха на работната 
среда в съответствие с Наредба 13 / 2003 г. 
 
8.2 Контрол на експозицията: 
Предпазни мерки:  
 
Предпазване на дихателните пътища: Филтри за частици P2 или P3, цветен 

код бял, ако е необходимо. 
 
Защита на ръцете:   Да се носят предпазни ръкавици от 

нитрил (EN 374). Текстилни или 
кожени ръкавици са напълно 
неподходящи. 

 
Защита на очите и лицето:  В съответствие с европейски стандарт 

EN 166 "3" против химични агенти 
 

РАЗДЕЛ 9. Физични и химични свойства. 
 
9.1 Информация относно основните физични и химични свойства на сместа 
 
Физично състояние: Течност (визуална оценка) 
Цвят: Опалесцентно бежов (визуална оценка)  
Мирис:  Сладникав  
рН (1% разтвор): 7.31 
Точка на топене / Точка на 
замръзване  Не се изисква 

Първоначална точка на кипене и 
интервал на кипене Не се изисква 

Точка на възпламеняване Не е възпламенимо 
Скорост на изпаряване: Не се изисква 
Запалимост: Не е запалим 
Горна / долна граница на 
запалимост или експлозивност Не се изисква 

Налягане на парите Не се изисква 
Плътност на парите Не се изисква 
Относителна плътност: 1.0958 D204 
Разтворимост  Не се изисква 
Коефициент на разпределение        
н-октанол / вода Не се изисква 

Температура на самозапалване: Не се изисква 
Температура на разпадане: Не се изисква 
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Вискозитет, кинематичен: 562.8 cSt (мм2/сек; 20°C); 505.2 cSt (мм2/сек; 40°C) 
Вискозитет, динамичен: 16.7 cP (mPa·s; 20°C); 553.6 cP (mPa·s; 40°C) 
Експлозивни свойства: Не е експлозивен 
Оксидиращи свойства: Не оксидира 
Повърхностно напрежение: 37.4 mN/m (при 20°C) 
 
РАЗДЕЛ 10. Стабилност и реактивоспособност 
 
10.1 Реактивност: Няма данни. 
 
10.2 Химична стабилност: Стабилен при нормални условия на съхранение. 
 
10.3 Възможност за опасни реакции: Няма данни. 
 
10.4 Условия, които трябва да се избягват: Няма данни. 
 
10.5 Несъвместими материали: Няма данни. 
 
10.6 Опасни продукти на разпадане: Не се разлага, когато се използва за 
предвидените употреби. Опасни продукти на горенето: газове на въглеродни окиси, 
азотни оксиди, водороден хлорид, могат да се освободят. 
 
РАЗДЕЛ 11. Токсикологична информация. 
11.1 Информация за токсикологичните ефекти: 
Вреден при поглъщане 
Може да причини алергична кожна реакция 
Предполага се, че уврежда плода 
 
11.2 Релевантни токсикологични свойства на сместа: 
 
Остра токсичност: 
LD50 (орално, плъх):    > 500 мг/кг т.т. 
LD50 (дермална, плъх):     > 2000 мг/кг т.т. 
LC50 (инхалаторна, плъх):     > 3.47 мг/мл въздух  
 
Дразнене на кожата:     Не е дразнещ 
Дразнене на очите:      Не е дразнещ 
Сенсибилизация на кожата:  Кожен сенсибилизатор 
 
Повтарящата се / Хронична експозиция: 
Мутагенност:   Не е класифициран (на базата на свойствата на 

съставките) 
Репродуктивна токсичност:  Да.  Предполага се, 

че уврежда оплодителната способност 
Канцерогенност:   Не е класифициран (на базата на свойствата на 

съставките) 
Канцерогенност:  Не е класифициран (на базата на свойствата на 

съставките) 
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РАЗДЕЛ 11. Токсикологична информация (продължение) 
 
11.3. Ефекти при възможните пътища на експозиция:  
При поглъщане, вдишване, контакт с кожата и очите. 
 
11.4. Друга информация 
Няма данни. 
 
РАЗДЕЛ 12. Екологична информация. 
12.1. Токсичност:   
Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
 
Експериментални данни за сместа: 
EC50 (48ч) Daphnia magna:   0. 94 мг/л 
ErC50 (72ч) водорасли:   2.92 мг/л (Pseudokirchneriella subcapitata) 
EyC50 (72ч) водорасли:   0.88 мг/л (Pseudokirchneriella subcapitata) 
EC50 (96ч) риби:    0.90 мг/л (Oncorhynchus mykiss) 
 
12.2. Устойчивост и разградимост:  
Биоразградимост:  
Въз основа на текущите данни за компонентите, няма допълнителна информация. 
 
12.3. Биоакумулираща способност:  
Въз основа на текущите данни за компонентите, няма допълнителна информация. 
 
12.4. Преносимост в почвата:  
Въз основа на текущите данни за компонентите, няма допълнителна информация. 
 
12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB:  
Въз основа на текущите данни за компонентите, няма допълнителна информация. 
 
12.6. Други неблагоприятни ефекти:  
Няма налична информация. 
РАЗДЕЛ 13. Обезвреждане  на отпадъците. 
 
13.1 Методи за третиране на отпадъци:  

Изхвърляне на продукта / опаковка:  
Измийте старателно контейнера, излейте промивните води в резервоара на пръскачката 
и го изхвърлете по безопасен начин в съответствие с местните разпоредби. 
 
Изхвърляне в канализацията: Да не се изпуска в канализацията. 
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РАЗДЕЛ 14. Информация за транспортиране. 
 
14.1 UN номер: 3082 
 
14.2 UN точното име на пратката: Опасно за околната среда вещество,  течност,  
N.O.S. (съдържа ципроконазол и азоксистробин). 
 
14.3 Клас на опасност при транспортиране: клас 9	Разни  изделия и материали 
 
14.4 Опаковъчна група: III 
 
14.5. Опасности за околната среда: Морски замърсители 
 
14.6 Специални предпазни мерки за потребителите:  
Проверете специфичните местни разпоредби, които са в сила. 
 
15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба.  
 
15.1.Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство 
относно безопасността, здравето и околната среда:  
Този информационен лист за безопасност е подготвен в съответствие с Регламент (ЕС) №. 
453/2010. 
Съответното приложимо национално законодателство, може да се намери в националния 
ИЛБ. 
Оценка на безопасност на химичното вещество или смес:  
Обърнете се към раздели 7 и 8 за съответната консултация. 
 
16. Друга информация 
 
Относно инструкциите за употреба вижте етикета. 
Пълният текст на H и Р (предупреждения и препоръки за безопасност) и R фразите от т. 
2 и 3 са дадени по-долу: 
	
R22  Вреден при поглъщане 
R23   Токсичен при вдишване 
R43   Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата 
R50/53 Силно токсичен за водни организми. Може да причини дълготрайни 

неблагоприятни ефекти във водната среда. 
R63   Възможен риск от увреждане на плода при бременност. 
 
H302   Вреден при поглъщане 
H317   Може да причини aлергична кожна реакция 
H331  Токсичен при вдишване 
H335   Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. 
H361d  Предполага се, че уврежда плода  
H400   Силно токсичен за водните организми 
H410   Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект 
	
P102   Да се съхранява извън обсега на деца. 
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16. Друга информация (продължение) 
P201   Преди употреба се снабдете със специални инструкции 
P202   Не използвайте, преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки 

за безопасност 
P261   Избягвайте вдишване на изпарения/аерозоли. 
P264   Да се измият ръцете старателно след употреба. 
P270   Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. 
P272   Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение 
P273   Да се избягва изпускане в околната среда. 
P280   Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни 

очила/предпазна маска за лице. 
P281   Използвайте предписаните лични предпазни средства 
P301+P312     ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:	При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО                                           
ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар 
P302+P352     ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА:	Измийте обилно със сапун и вода. 
P308+P313   ПРИ явна или предполагаема експозиция:	 Потърсете медицински    
съвет/помощ. 
P311   Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар 
P330   Изплакнете устата. 
P363   Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. 
P391   Съберете разлятото 
P405   Да се съхранява под ключ 
P501   Съдържанието/съдът да се изхвърли в	 съответствие с местните 

разпоредби 
 
Други данни 
Дата на издаване: 16.09.2014 
Версия: 0 / EN 
Замества: - 
Указание за необходимостта от промени: - 
 
Допълнителна информация: Тази информация се основава на сегашното ниво на                 
нашите познания. Този  ИЛБ е съставен и е предназначен единствено за този продукт. 
 
Бележка за читателя: Потребителите трябва да използват тази информация само като 
допълнение към друга информация, събрана от тях и трябва да направят независима 
преценка на пригодността на тази информация, за да се гарантира правилното 
използване и опазване на здравето и безопасността на потребителите. Тази информация 
не дава гаранция, и всяко използване на продукта в несъответствие с настоящия 
Информационен лист за безопасност, или в комбинация с друг продукт или процес, е 
отговорност на потребителя. 
 


