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1. Идентификация на веществото 

 

1.1 Търговско наименование: ГЮЛЕМАКС 

 

1.2. Употреба на веществото:  Добавка за оборски тор и препарат за почистване на обори 

 

1.3 Производител:  Hechenbichler GmbH  

 Cusanusweg 7  

 A-6020 Innsbruck 

 

1.4 Информация при спешни случаи:  Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н. И. Пирогов” – 

  тел.: +359 2 915 44 09 или 112 

 

2. Идентификация на опасностите 

 

2.1 Потенциални опасности за човека и околната среда: няма информация. 

2.2 Описание на опасността: няма информация. 

2.3 Система за класификация: класификацията е в съответствие с настоящите списъци на ЕО, 

допълнени с данни от техническата литература и дружествата доставчици. 

 

3. Състав/информация за съставките 

 

3.1 Химическа характеристика 

Описание: добавка в животновъдството, водна емулсия с етерични масла, растителни масла, 

растителни екстракти, дестилирани минерални масла. 

 

3.2 Опасни съставки 

 

Въглеводороди  20 - 30 %  R 66 

Допълнителна забележка:  текстът на фразата на риска се намира в раздел 16. 

 

4. Мерки за първа помощ 

 

4.1 При контакт с очите: промийте очите с чиста вода поне 15 минути. Потърсете лекарска помощ, 

ако дразненето или зачервяването не отшуми. 

4.2 При контакт с кожата: почистете със сапун и вода. 

4.3 При поглъщане: да не се предизвиква повръщане, продуктът може да попадне в белите 

дробове. Изплакнете устата и пийте много вода. 

Консултирайте се с лекар, като покажете този информационен лист за безопасност.  

4.4 При вдишване: прекратете експозицията и осигурете максимална вентилация. 

 

5. Противопожарни мерки 

 

5.1 Подходящи противопожарни средства: C02, пожарогасителен прах, водна струя 

5.2 Особени рискове в случай на пожар: освен CO и C02 могат да се образуват други опасни за 

здравето газове. 

5.3 Предпазни средства: да не се вдишват изгорелите газове, да се използват средства за 

дихателна защита. 
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6. Мерки при аварийно изпускане 

 

6.1 Лични предпазни мерки: да се осигури свеж въздух в помещенията, да се отстранят 

източниците на запалване, да се избягва контакт с очите и кожата, да се носи подходящо защитно 

облекло. 

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда: в случай на изпускане във водна среда, 

информирайте съответните власти. 

6.3 Мерки за почистване/събиране: използвайте абсорбиращи материали за течностите (пясък, 

дървесни стърготини, киселинни/универсални свързващи вещества). 

6.4 Допълнителен съвет: в случай на изпускане на по-големи количества в околната среда, 

уведомете съответните власти. 

 

7. Работа и съхранение 

 

7.1 Манипулация: при употребата на продукта да не се пуши, да се държи далече от източници на 

запалване. 

7.2 Съхранение: да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина. Температура на съхранение 

5° C – 25° C. Дръжте опаковките плътно затворени. Дръжте далече източниците на запалване. 

Съхранявайте отделно от храни и фуражи.  

VbF-клас: няма информация. 

 

8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства 

 

8.1 Съставки с гранични стойности, които изискват наблюдение на работното място: 

Продуктът не съдържа съставки с гранични стойности, които изискват наблюдение на работното 

място. 

8.2 Лични предпазни средства: 

Общи предпазни и хигиенни мерки: да се спазват общите предпазни мерки за работа с химикали. 

Съхранявайте отделно от храни и фуражи. Измивайте ръцете си преди почивките и след 

приключване на работа. 

8.2.1 Защита на ръцете: ръкавици 

8.2.2 Защита на очите: препоръчват се предпазни очила. 

8.8.3 Защита на тялото: да се използва работно защитно облекло. 

 

9. Физични и химични свойства 

9.1 Външен вид:  Течност 

9.2 Цвят:  Бял 

9.3 Мирис:  Характерен  

9.4 Плътност:  0,94 г/см
3
 при 20° С 

9.5 Точка на кипене:  100° C  

9.6 Точка на запалване:  36° C  

9.7 Точка на самовъзпламеняване:  305° C 

9.8 Запалимост:  Продуктът не поддържа горенето съгласно 

 EN ISO 9038:2003 

9.9 Самозапалимост:  Продуктът не се самозапалва спонтанно. 

9.10 Вискозитет:  35 s при 20° C (ISO 2431-3) 

9.11 Разтворимост:  Напълно разтворим във вода. 

9.12 pH при 20° C:  8,8 
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10. Стабилност и реактивоспособност 

 

10.1 Условия, които следва да се избягват: при правилна употреба продуктът не се разпада. 

10.2 Опасни реакции: не са известни опасни реакции. 

10.3 Опасни продукти на разпадане: няма. 

 

11. Токсикологична информация 

 

11.1 Остра токсичност: няма 

11.2 Първични дразнещи ефекти 

Кожа: честата и продължителна употреба може да предизвика дразнене на кожата.  

Очи: дразнещ ефект. 

11.3 Сенсибилизация: не са известни сенсибилизиращи ефекти. 

 

12. Екологична информация 

 

Обща информация: при правилна употреба продуктът не е опасен за водите. Все пак, големи 

количества от продукта не бива да се изпускат във водна среда и в канализацията. 

 

13. Изхвърляне на отпадъците 

 

13.1 Препоръка: малки количества могат да се изхвърлят с битовите отпадъци, като това трябва да 

става в съответствие с нормативните изисквания. 

13.2 Опаковки: изплакване с вода и изхвърляне на определените за целта пунктове. 

13.3 Препоръчително средство за почистване: вода; ако е необходимо, добавете почистващ 

препарат. 

 

14. Информация относно транспортирането 

 

Не е опасен товар съгласно ADR/RID, GGVS/GGVE, IMDG/GGVSee, ICAO-TI/IATA-DGR. 

 

15. Информация относно нормативната уредба 

 

15.1 Класификация в съответствие с насоките на ЕО: 

продуктът е класифициран и етикетиран в съответствие с насоките на ЕО. 

 

15.2 S-фрази: 

2        Да се пази далече от достъп на деца. 

23      Да не се вдишва газът/димът/парите/аерозолът. 

24/25 Да се избягва контакт с очите и с кожата. 

26      При контакт с очите веднага да се изплакнат с вода, да се потърси медицинска помощ, ако 

дразненето и зачервяването продължи. 

36-39 Да се носи подходящо защитно облекло. Да се носят подходящи ръкавици. При 

недостатъчна вентилация да се използват подходящи средства за дихателна защита. Да се носят 

предпазни средства за очите/лицето.  

62      При поглъщане да не се предизвиква повръщане, да се пие вода, да се потърси медицинска 

помощ и да се покаже този информационен лист за безопасност. 

 

15.4 Класификация съгласно VbF (Наредба за запалимите течности): няма информация. 
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16. Друга информация 

 

Обяснение на R-фразата в раздел 2 (не се отнася за продукта) 

66      Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата. 

 

Информацията в този документ се основава на лабораторни тестове, литературни проучвания и на 

настоящите познания. Те описват свързаните с безопасността свойства и изисквания към 

продукта. В случай на щета от документа не могат да произтичат никакви гаранционни искове. 

Всяка нова редакция на информационния лист за безопасност обезсилва предходните. 

Настоящият информационен лист за безопасност се издава в електронен вид и е валиден без 

подпис. 


