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РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 
 

1.1. Идентификатор на продукта 

Форма на продукта : Вещество 

Търговско наименование : Synthetic vitreous fibres: A, B and C Glass 

Химическо наименование : Минералнa ватa, с изключение на специфицираните на друго място в това приложение, 
[изкуствени стъкловлакна (силикатни) с произволна ориентация със съдържание на 
алкален оксид и алкалоземен оксид (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) ) по-високо от 18 % по 
тегло] 

ЕО индекс № : 650-016-00-2 

REACH-регистрационен номер : 01-2119495511-37-0000 

 

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват 

1.2.1. Идентифицирани употреби 

Употреба на веществото/сместа : Вещество, използвано при вторична преработка за производството на артикули за 
промишлени и търговски приложения. 

Производство на стъклени влакна, Хартия, Производство на материал за сепаратори и 
филтри 

Вижте Раздел 16 - ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

1.2.2. Употреби, които не се препоръчват 

Няма налична допълнителна информация 

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 

Доставчик 
Lauscha Fiber International GmbH 
Dammweg 35 
98724 Lauscha 
 
T: 036702 / 287-0    F: 036702 28728 
lauscha.info@unifrax.com 
wrodigas@unifrax.com 

Informing department 
Dawn Webster Tel: + 44 (0) 1744 887603 
Wolfgang Rodigas Tel: +49 (0) 36702-287-17/-24 

Дистрибутор 
Unifrax GmbH 
Kleinreinsdorf 62 
07989  Teichwolframsdorf - Germany 
T + 49 (0) 366 24 40020 - F + 49 (0) 366 24 40099 

Дистрибутор 
Unifrax France 
17 Rue Antoine Durafour 
42420 Lorette - France 
T +33 (0) 477 737 032 - F +33 (0) 477 733 991 

Дистрибутор 
Unifrax Derby 
Shaftsbury Street 
DE23 8XA Derby - United Kingdom 
T +44 (0) 1332 331808 

Дистрибутор 
Unifrax s.r.o. 
Ruská 311, Pozorka 
417 03 Dubí 3 - Czech Republic 
T + 42 (0) 417 800 356 - F + 42 (0) 417 539 838 
pskvara@unifrax.com 

Дистрибутор 
Unifrax Italia Srl 
Via Volonterio 19 
21047  Saronno (VA) - Italy 
T +39 02 967 01 808 - F +39 02 962 5721 

Дистрибутор 
Unifrax Spain 
Cristobal Bordiu 20 
28003 Madrid - Spain 
T + 34 91 395 2279 - F + 34 91 395 2124 

E-Mail на компетентното лице: 
reachsds@unifrax.com 

 

  

 

1.4. Телефонен номер при спешни случаи 

Телефонен номер при спешни случаи : Хигиена на труда и грижи за здравето: Тел.: + 44 (0) 1744 887603; Имейл: 
reachsds@unifrax.com; (8.15-17.10 ч.); Език : английски 

 

Страна Организация/Компания Адрес Телефонен номер 
при спешни случаи 

Коментар 

България National Center of Clinical 
Toxicology 
Research Emergency, Medical Institute 
"Pirogov" 

Boul. Totleben 21 
1606 Sofia 

 + 359(2) 915 44 09  

 

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите 
 

2.1. Класифициране на веществото или сместа 

Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP] 

Канцерогенност,  категория на опасност  H351   
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За пълния текст на предупрежденията за опасност H: вижте Раздел 16 
 

 
 

 
  

Неблагоприятни физикохимични ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда 

Предполага се, че причинява рак. 
 

 

2.2. Елементи на етикета 

Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕO) № 1272/2008 [CLP] Да се осъществи допълнително етикетиранеОсъществяване  на допълнителна /и класификация/и  

Пиктограми за опасности (CLP) : 

 

GHS08 

     

Сигнална дума (CLP) : Внимание 

Предупреждения за опасност (CLP) : H351 - Предполага се, че причинява рак (при вдишване). 

Препоръки за безопасност (CLP) : P202 - Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за 
безопасност. 
P260 - Не вдишвайте прах 
P280 - Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила, 
предпазна маска за лице. 
P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в инсталация за събиране на опасни или 
специални отпадъци 

Допълнителни фрази : Само за професионална употреба 

Фигурира в Приложение VI : ЕО индекс № : 650-016-00-2 
 
 

   
 
 

 

2.3. Други опасности 

Това вещество/cмес не отговаря на критериите PBT на Регламент REACH, Приложение ХІІІ 

Това вещество/cмес не отговаря на критериите vPvB на Регламент REACH, Приложение ХІІІ 
 

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките 
 

3.1. Вещества 

Коментари : Състав [%] 
Силициев диоксид   55 - 75 
Алуминиеви окиси   < 2.5 - 7.0 
Алкалоземни метали   > 18 
Търговско наименование:   A-стъкло   B-стъкло   C-стъкло   (В зависимост от състава) 
За специфични технически подробности направете справка с техническите 
спецификации. 

 

Наименование Идентификатор на продукта % 

Минералнa ватa, с изключение на специфицираните на 
друго място в това приложение, [изкуствени стъкловлакна 
(силикатни) с произволна ориентация със съдържание на 
алкален оксид и алкалоземен оксид 
(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) ) по-високо от 18 % по тегло] 
 

(Бележка A)(Бележка Q)(Бележка R) 

(ЕО индекс №) 650-016-00-2 
(REACH №) 01-2119495511-37-0000 

100 

 
 

Бележка A : Без да се засяга член 17, параграф 2, името на веществото трябва да фигурира върху етикета под формата на едно от 
названията, дадени в част 3. В част 3 понякога е използвано общо описание като „... compounds“ („... съединения на…“) или „... salts“ 
(„соли на…“). В подобни случаи от доставчика се изисква да посочи върху етикета точното име, като надлежно взема предвид раздел 
1.1.1.4. 

Бележка Q : Класифицирането като канцероген не следва да се прилага, ако може да се покаже, че веществото отговаря на едно от 
следните условия: — краткосрочно изпитване за био-устойчивост чрез вдишване е показало, че влакната, по-дълги от 20 μm, имат 
претеглен полуживот, по-кратък от 10 дни; или 
— краткосрочно изпитване за биоустойчивост чрез интратрахеално вливане е показало, че влакната, по-дълги от 20 μm, имат претеглен 
полуживот, по-кратък от 40 дни; или — подходящо интраперитонеално изпитване не е показало признаци на превишена канцерогенност; 
или — отсъствие на съответна патогенност или неопластични промени при подходящо дългосрочно инхалационно изпитване. 

Бележка R : Класифицирането като канцерогенно не следва да се прилага за влакна, чиято средна геометрична стойност на диаметъра, 
оразмерена по дължина, минус две стандартни грешки, е над 6 μm. 

За пълния текст на H-предупрежденията за опасност: вижте Раздел 16 
 

 

3.2. Смеси 

Не е приложимо 
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РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ 
 

4.1. Описание на мерките за първа помощ 

Първа помощ при вдишване : Да се остави пострадалия на чист въздух. 

Първа помощ при контакт с кожата : Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. Да се измие 
кожата с много вода. 

Първа помощ при контакт с очите : ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко 
минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. 
Продължете с изплакването. При продължително дразнене на очите: Потърсете 
медицински съвет/помощ. 

Първа помощ при поглъщане : Устата да се изплакне с вода. 
 

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти 

Симптоми/ефекти : Няма налична допълнителна информация. 

Симптоми/ефекти след контакт с кожата : механично дразнене. 

Симптоми/ефекти след контакт с очите : механично дразнене. 
 

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

Да се лекува симптоматично. 

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки 
 

5.1. Пожарогасителни средства 

Подходящи пожарогасителни средства : Продуктът не е възпламеним. Да се използват средства подходящи за гасене на пожари 
в съседство. Пяна. Сух прах. Въглероден диоксид. Воден спрей. 

Неподходящи пожарогасителни средства : Силна водна струя. 
 

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 

Няма налична допълнителна информация 
 

5.3. Съвети за пожарникарите 

Защита при гасене на пожар : Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване. Автономен и 
изолиращ апарат за дихателна защита. Пълна защита на тялото. 

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане 
 

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

6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи 

Защитни средства : За личните предпазни средства, които трябва да се използват, вижте в раздел 8. 

Аварийни планове : Да се забрани на лицата нямащи разрешение. 

Мерки в случай на запрашаване : Да се избягва образуването на прах. Да не се вдишва праха. Да се използва подходящ 
респиратор за прах, ако при работата с материала се отделят частици във въздуха. 

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи 

Защитни средства : Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване. За повече 
информация, вижте раздел 8: "Контрол на експозицията/ лични предпазни средства". 

 

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда 

Да се избягва изпускане в околната среда. 
 

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване 

Методи за почистване : Съберете продукта по механичен начин. Прахът може да се изсмуква с прахосмукачка с 
HEPA-филтър (от англ. High Efficiency Particulate Air - високоефективна система за 
отделяне на праховите частици от въздуха). Да се използува подходяща вентилация. 

Друга информация : Отстраняването трябва да се извършва в съответствие с предписанията на 
компетентните ведомства. 

 

6.4. Позоваване на други раздели 

Информация за безопасна работа. Вижте Раздел 7. Вижте Раздел 8. За повече информация, вижте раздел 13. 

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение 
 

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа 

Предпазни мерки за безопасна работа : Да се осигури добро проветряване на работното място. Преди употреба се снабдете със 
специални инструкции. Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички 
предпазни мерки за безопасност. Носете лични предпазни средства. 

Хигиенни мерки : Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Да се избягва контакт с кожата и 
очите. Винаги измивайте ръцете си след работа с продукта. 
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7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости 

Условия за съхраняване : Да се съхранява на сухо място. Да се съхранява в затворен съд. Да се съхранява в 
оригиналната опаковка. Да се съхранява на добре проветриво място. 

Информация за съхранение в едно и също 
помещение 

: Да се държи далече от храни и напитки, включително и от храни за животни. 

 

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и) 

Няма налична допълнителна информация 

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства 
 

8.1. Параметри на контрол 

Минералнa ватa, с изключение на специфицираните на друго място в това приложение, [изкуствени стъкловлакна (силикатни) 
с произволна ориентация със съдържание на алкален оксид и алкалоземен оксид (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) ) по-високо от 
18 % по тегло]  

България Да се спазва общата гранична стойност за запрашеност. 
 
 

 

 

Минералнa ватa, с изключение на специфицираните на друго място в това приложение, [изкуствени стъкловлакна (силикатни) 
с произволна ориентация със съдържание на алкален оксид и алкалоземен оксид (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) ) по-високо от 
18 % по тегло]  

DNEL/DMEL (Работници) 

дългосрочна - локални ефекти, вдишване 9 mg/m³ (най-чувствителната крайна точка: канцерогенност) 

DNEL/DMEL (Oбщото население) 

дългосрочна - локални ефекти, вдишване 3 mg/m³ 
 
 

8.2. Контрол на експозицията 

Подходящ технически  контрол: 

Да се осигури добро проветряване на работното място. 
   

Защита на  ръцете: 

Предпазни  кожени ръкавици. Да се осигури защита на кожата, подходяща за условията на употреба 
 

Защита на очите: 

Предпазни очила със странични предпазители, ако е целесъобразно. 
 

Защита на кожата и тялото: 

Да се носи подходящо предпазно облекло. Не носете работните дрехи вкъщи 
  

Защита на дихателните пътища: 

В случай на образуване на прах: Носете средства за защита на дихателните пътища, (FFP3). В случай на превишаване на границите на 
излагане: Филтрираща полу-маска (EN 149), P3 

Контрол на експозицията в околната среда: 

Да се избягва изпускане в околната среда. 

Друга информация: 

Не вдишвайте Прах. Да се избягва контакт с кожата и очите. 

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства 
 

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства 

Агрегатно състояние : Твърдо 
  

Външен вид : Влакна. 

Цвят : бял. 
  

Мирис : без мирис. 
  

Граница на мириса : Не е приложимо 
  

pH : 8 - 10 (20 °C; DIN 54275) 
  

Относителна скорост на изпаряване 
(бутилацетат=1) 

: Няма налични данни 
  

Tочка на топене : > 400 °C 
  

Tочка на замръзване : Не е приложимо 
  

Tочка на кипене/интервал на кипене : Не е приложимо 
  

Tочка на запалване : Не е приложимо 
  

Tемпература на самозапалване : Не е приложимо 
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Tемпература на разпадане : Няма налични данни 
  

Запалимост (твърдо вещество, газ) : Не е приложимо 
  

Налягане на парите : Не е приложимо 
  

Относителна плътност на парите при 20 °C : Няма налични данни 
  

Относителна плътност : Не е приложимо 
  

Плътност : 2,4 - 2,6 g/cm³ (20 °C) 

Разтворимост : Вода: Неразтворим 
  

Log Pow : Не е приложимо 
  

Вискозитет, кинематичен : Не е приложимо 
  

Вискозитет, динамичен : Не е приложимо 
  

Експлозивни свойства : Продуктът не е експлозивен. 
  

Oксидиращи свойства : Неоксидиращ. 
  

Долна/горна граница на запалимост и 
експлозия 

: Не е приложимо 
 

 

9.2. Друга информация 

Няма налична допълнителна информация 

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност 
 

10.1. Реактивност 

Продуктът е нереактивен при нормални условия на употреба, съхранение и транспорт. 
 

10.2. Химична стабилност 

Стабилен при нормални условия. 
 

10.3. Възможност за опасни реакции 

Няма познати опасни реакции. 
 

10.4. Условия, които трябва да се избягват 

Няма налична допълнителна информация. 
 

10.5. Несъвместими материали 

Няма налична допълнителна информация. 
 

10.6. Опасни продукти на разпадане 

При нормални условия на съхранение и употреба, не трябва да се отделят опасни продукти на разлагане. 
 

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация 
 

11.1. Информация за токсикологичните ефекти 

Остра токсичност (орална) : Не се класифицира (Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за 
класифициране) 

Остра токсичност (дермална) : Не се класифицира (Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за 
класифициране) 

Остра токсичност (вдишване) : Не се класифицира (Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за 
класифициране) 

 

 

 

Корозивност/дразнене на кожата : Не се класифицира (Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за 
класифициране) 

pH: 8 - 10 (20 °C; DIN 54275) 

Допълнителна информация : Не е дразнещ за зайци, при кожно прилагане 
(метод OЕCD 404) 

Cериозно увреждане на очите/дразнене на 
очите 

: Не се класифицира (Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за 
класифициране) 

pH: 8 - 10 (20 °C; DIN 54275) 

Допълнителна информация : механично дразнене 

Cенсибилизация на дихателните пътища или 
кожата 

: Не се класифицира (Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за 
класифициране) 

Мутагенност на зародишните клетки : Не се класифицира (Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за 
класифициране) 

Канцерогенност : Предполага се, че причинява рак (при вдишване). 
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Минералнa ватa, с изключение на специфицираните на друго място в това приложение, [изкуствени стъкловлакна (силикатни) 
с произволна ориентация със съдържание на алкален оксид и алкалоземен оксид (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) ) по-високо от 
18 % по тегло]  

NOAEL, Вдишване, плъх > 30 mg/m³ (6h/d, 5d/week, 24 months, No significant effect was observed at 30 mg/m3. 
Corresponding to 243 WHO fibres/cm3) 

 

Токсичност за репродукцията : Не се класифицира (Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за 
класифициране) 

 

 

СТОО (специфична токсичност за 
определени органи) — еднократна 
експозиция 

: Не се класифицира (Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за 
класифициране) 

 

 

СТОО (специфична токсичност за 
определени органи) — повтаряща се 
експозиция 

: Не се класифицира (Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за 
класифициране) 

 

 

Опасност при вдишване : Не се класифицира (Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за 
класифициране) 

 

  
 
 

IARC група : 2B 

Друга информация : Като най-вероятен път на експозиция за изкуствените стъклени (силикатни) влакна 
(FMMVF) се счита инхалирането им. Показано е, че влакната бавно се разграждат в 
кисела среда. Инхалираните влакна се начупват, което води до намаляване на 
дължината им. Поради инертната природа на веществото и поради факта, че веществото 
не преминава през биологични бариери, е оценено, че е малко вероятно системната 
експозиция да води до токсични реакции. 

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация 
 

12.1. Токсичност 

Остра водна токсичност : Не се класифицира (Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за 
класифициране) 

Хронична водна токсичност : Не се класифицира (Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за 
класифициране) 

 

Минералнa ватa, с изключение на специфицираните на друго място в това приложение, [изкуствени стъкловлакна (силикатни) 
с произволна ориентация със съдържание на алкален оксид и алкалоземен оксид (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) ) по-високо от 
18 % по тегло]  

LC50  риби 1 > 1000 mg/l (96 h; Danio rerio; (метод OЕCD 203)) 

EC50 Daphnia 1 > 1000 mg/l (3 d; Daphnia magna; (метод OЕCD 202)) 

ErC50 (водорасли) > 1000 mg/l (96 h; Pseudokirchneriella subcapitata; (метод OЕCD 201)) 
 

 
 
 

 

12.2. Устойчивост и разградимост 

Минералнa ватa, с изключение на специфицираните на друго място в това приложение, [изкуствени стъкловлакна (силикатни) 
с произволна ориентация със съдържание на алкален оксид и алкалоземен оксид (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) ) по-високо от 
18 % по тегло]  

Устойчивост и разградимост Не е приложимо. 
 

 

12.3. Биоакумулираща способност 

Минералнa ватa, с изключение на специфицираните на друго място в това приложение, [изкуствени стъкловлакна (силикатни) 
с произволна ориентация със съдържание на алкален оксид и алкалоземен оксид (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) ) по-високо от 
18 % по тегло]  

Log Pow Не е приложимо 

Биоакумулираща способност Не е приложимо. 
 

 

12.4. Преносимост в почвата 

Минералнa ватa, с изключение на специфицираните на друго място в това приложение, [изкуствени стъкловлакна (силикатни) 
с произволна ориентация със съдържание на алкален оксид и алкалоземен оксид (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) ) по-високо от 
18 % по тегло]  

Преносимост в почвата Неприложимо 
 

 

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB 

Минералнa ватa, с изключение на специфицираните на друго място в това приложение, [изкуствени стъкловлакна (силикатни) 
с произволна ориентация със съдържание на алкален оксид и алкалоземен оксид (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) ) по-високо от 
18 % по тегло]  

Това вещество/cмес не отговаря на критериите PBT на Регламент REACH, Приложение ХІІІ 

Това вещество/cмес не отговаря на критериите vPvB на Регламент REACH, Приложение ХІІІ 
 

 

 

12.6. Други неблагоприятни ефекти 

Няма налична допълнителна информация 
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РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците 
 

13.1. Методи за третиране на отпадъци 

Методи за третиране на отпадъци : Отстраняването трябва да се извършва в съответствие с предписанията на 
компетентните ведомства. Европейски каталог на отпадъците. 

Препоръки за отвеждане на отпадъчни води : Не допускайте да попадне в канализацията или водоизточниците. 

Препоръки за обезвреждане на 
продукта/опаковката 

: Да не се използват отново празните опаковки без подходящо почистване или 
рециклиране. Да не се изхвърля с домашните отпадъци. 

Допълнителна информация : Обърнете се към производителя или доставчика за информация относно 
възстановяването/рециклирането. 

Код съгласно Европейския списък на 
отпадъците (LoW) 

: 16 03 03* - неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества 

код HP : HP7 - „Канцерогенни“: отпадъци, които причиняват рак или повишават заболеваемостта 
от него. 

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането 
 

В съответствие с ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Номер по списъка на ООН 

Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо 

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН 

Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо 

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране 

Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо 

14.4. Опаковъчна група 

Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо 

14.5. Опасности за околната среда 

Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо 

Няма допълнителна налична информация 

 
14.6. Специални предпазни мерки за потребителите 

- Cухопътен транспорт 
  

Не е приложимо 

- Транспорт по море 
  

Не е приложимо 

- Bъздушен транспорт 
  

Не е приложимо 

- Транспорт по вътрешните водни пътища 
  

Не е приложимо 

- Железопътен транспорт 
  

Не е приложимо 
 

14.7. Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC 

Не е приложимо 

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба 
 

15.1. Специфична за веществото или сместа нормативна уредба или специфично законодателство относно безопасността, 
здравето и околната среда 

15.1.1. Регламенти на ЕС 

Следните ограничения се прилагат в съответствие с Приложение XVII на Регламент REACH (ЕО) № 1907/2006: 

28. Вещества, фигуриращи в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, 
класифицирани като канцерогенни категория 1А или 1Б (таблица 3.1) или канцерогенни 
категория 1 или 2 (таблица 3.2) и изброени, както следва: Канцерогенни категория 1А 
(таблица 3.1)/канцерогенни категория 1 (таблица 3.2), изброени в допълнение 1 
Канцерогенни категория 1Б (таблица 3.1)/канцерогенни категория 2 (таблица 3.2), 
изброени в допълнение 2 

Минералнa ватa, с изключение на 
специфицираните на друго място в това 
приложение, [изкуствени стъкловлакна 
(силикатни) с произволна ориентация със 
съдържание на алкален оксид и алкалоземен 
оксид (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) ) по-
високо от 18 % по тегло] 

 

Минералнa ватa, с изключение на специфицираните на друго място в това приложение, [изкуствени стъкловлакна (силикатни) с 
произволна ориентация със съдържание на алкален оксид и алкалоземен оксид (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) ) по-високо от 18 % по 
тегло] не е в Кандидат-списъка за разрешаване по REACH 
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Минералнa ватa, с изключение на специфицираните на друго място в това приложение, [изкуствени стъкловлакна (силикатни) с 
произволна ориентация със съдържание на алкален оксид и алкалоземен оксид (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) ) по-високо от 18 % по 
тегло] не е в списъка на Приложение XIV на REACH 
 
 

   

Друга информация, ограничения и 
правилници за забрана 

: Да се спазва ограничението за работа за бременни и кърмачки. Да се спазват 
ограниченията за наемане на работа на младежи. 

 
 
 
  
 
 

15.1.2. Национални разпоредби 
 

България 

Национални разпоредби : Да се спазва ограничението за работа на младе (Наредба № 6 от 24.07.2006 г. за 
условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години). 

 

 
 
 

 

15.2. Оценка на безопасността на химично вещество или смес 

Извършена е оценка на химичната безопасност 
  

РАЗДЕЛ 16: Друга информация 
 

Индикация за промени: 

За този език няма на разположение версия(версии) 1.00 - 5.00. 
 

Съкращения и акроними: 

ADN Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища 

ADR Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе 

ATE Оценка на остра токсичност 

BCF Фактор за биоконцентрация 

CLP Регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането; Регламент (EО) № 1272/2008 

DNEL Получена недействаща доза/концентрация 

EC50 Средна ефективна концентрация 

IATA Международна асоциация за въздушен транспорт 

IMDG Международен кодекс за превоз на опасни стоки по море 

LC50 Средна смъртоносна концентрация 

LD50 Средна смъртоносна доза 

NOAEL Ниво без наблюдаван неблагоприятен ефект 

OECD Организация за икономическо сътрудничество и развитие 

PBT Устойчиво, биоакумулиращо и токсично 

PNEC Предполагаема недействаща концентрация 

REACH Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали; Регламент (ЕО) № 1907/2006 

RID Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари 

ИЛБ Информационен лист за безопасност 

vPvB Много устойчиво и много биоакумулиращо 
 

Източници на данни : РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 
декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на 
вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006. 

Друга информация : Occupational Hygiene: dawn.webster@unifrax.com. 
 
 

 Пълен текст на H- и EUH-предупрежденията за опасност: 

Carc. 2 Канцерогенност,  категория на опасност  2 

H351 Предполага се, че причинява рак. 
 

 
 

 

 

 
 
KFT SDS EU 14 
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Информацията тук е представена добросъвестно и се счита 
 за точна към датата на влизане в сила на настоящия  
информационен лист за безопасност. Работодателите могат 
 да използват този информационен лист за безопасност, 
 за да допълнят другата информация, събрана от тях в  
усилията им да осигурят здравето и безопасността на  
техните служители и правилната употреба на продукта.  
Обобщението на съответните данни отразява 
 професионалната оценка; работодателите следва да  
отбележат, че информацията, която се приема за по-малко 
 приложима, не е включена в този информационен лист 
 за безопасност. Затова, имайки предвид обобщителния 
 характер на този документ, Unifrax I LLC не предоставя  
никаква гаранция (изрична или подразбираща се),  
не поема отговорност, нито прави заявление относно  
изчерпателността на информацията или нейната пригодност  
за целите, предвидени от потребителя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ 

 

Съдържание на Приложението 

Идентифицирани употреби СЕ № Кратко заглавие Страница 

Производство на влакна за минерални вати, Производство 
на отделни влакна 

1 Производство на влакна за минерални вати, 
Производство на отделни влакна 

11 

Производство на влакна за минерални вати, Производство 
на едро, на търговски и индустриални 

2 Производство на влакна за минерални вати, 
Производство на едро, на търговски и 
индустриални 

12 

Производство на продукти, Производство на продукти за 
филтруване 

3 Производство на продукти, Производство на 
продукти за филтруване 

13 

Производство на продукти, Производство на нетъкани 
материали за филтри 

4 Производство на продукти, Производство на 
нетъкани материали за филтри 

14 

Производство на продукти, Краен продукт производство на 
търговски филтри 

5 Производство на продукти, Краен продукт 
производство на търговски филтри 

15 

Производство на продукти, Производство на краен продукт 
филтри от стъкловлакна клас GFB на машина за хартия 
Edinburgh 

6 Производство на продукти, Производство на 
краен продукт филтри от стъкловлакна клас GFB 
на машина за хартия Edinburgh 

16 

Производство на продукти, Краен продукт рутинен 
мониторинг на влакна във Voith 1 и 2 

7 Производство на продукти, Краен продукт рутинен 
мониторинг на влакна във Voith 1 и 2 

17 

Производство на продукти, Краен продукт смяна на ролка 
на машина за хартия Edinburgh 

8 Производство на продукти, Краен продукт смяна 
на ролка на машина за хартия Edinburgh 

18 

Производство на продукти, Краен продукт рязане с машина 
за хартия Edinburgh 

9 Производство на продукти, Краен продукт рязане 
с машина за хартия Edinburgh 

19 

Производство на продукти, Краен продукт повторно 
превръщане в пулп с машина за хартия Cornwall 

10 Производство на продукти, Краен продукт 
повторно превръщане в пулп с машина за хартия 
Cornwall 

20 

Производство на продукти, Краен продукт производствена 
серия машина за хартия Edinburgh 

11  21 

Промишленa, Сепаратор на акумулатор 12 Промишленa, Сепаратор на акумулатор 22 

Производство на продукти, Производство на материал за 
сепаратори и филтри 

13 Производство на продукти, Производство на 
материал за сепаратори и филтри 

23 

Промишленa, Рязане на изолации за въздухоплавателни 
средства с електрически инструменти 

14 Промишленa, Рязане на изолации за 
въздухоплавателни средства с електрически 
инструменти 

24 

ПромишленaРязане на изолации за въздухоплавателни 
средства с електрически инструменти 

15 Промишленa, Рязане на изолации за 
въздухоплавателни средства с електрически 
инструменти 

25 

Професионалнa, Търговски филтри 16 Професионалнa, Търговски филтри 26 

Професионалнa, Боравене с изолации за 
въздухоплавателни средства 

17 Професионалнa, Боравене с изолации за 
въздухоплавателни средства 

27 

Прилагане Частен/търговски, Въздух, излизащ от 
прахосмукачка 

18 Прилагане Частен/търговски, Въздух, излизащ от 
прахосмукачка 

28 

Прилагане Частен/търговски, Въздух в помещенията на 
обществени сгради 

19 Професионалнa, Въздух в помещенията на 
обществени сгради 

29 

Потребител, Въздух, излизащ от прахосмукачка 20 Потребител, Въздух, излизащ от прахосмукачка 30 

Потребител 21 Потребител, Въздух в помещенията на 
обществени сгради 

31 

 



Synthetic vitreous fibres: A, B and C Glass 
Информационен лист за безопасност  
 

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) 
 

4.5.2018 г. BG - bg  11/31 
 

 

 

 

1. Производство на влакна за минерални вати, Производство на отделни влакна 
 

1.1. Раздел заглавия 

Производство на влакна за минерални 
вати, Производство на отделни влакна  

Тип СЕ: Работник 

Дата на редакцията: 12/03/2018 

Дата на издаване: 12/03/2018 

 

Работник   

 Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на 
работник 

 

 

Процеси, задачи, обхванати дейности Производство 
 

1.2. Условия на употреба засягащи експозицията 
 

1.2.1. Контрол на експозицията на работниците: Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на работник 

Характеристика на продукта (изделието) 

Физически вид на продукта твърд 

1.3. Оценка на експозицията и посочване на нейния източник 
 

1.3.1. Експозиция на работник Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на работник 

Начин на експозиция  и тип 
ефекти 

Оценка на експозицията RCR Meтод 

дългосрочен - Mестен - 
Вдишване 

0,6 mg/m³ 0,067  

  

1.4. Ръководство за потребителя надолу по веригата за оценка дали той работи в рамките, указани от 
сценария на експозиция 
 

1.4.1. Околна среда 
 

Ръководство-Околна среда Няма налична допълнителна информация 
 

1.4.2. Здраве 
 

Ръководство-Здраве Няма налична допълнителна информация 



Synthetic vitreous fibres: A, B and C Glass 
Информационен лист за безопасност  
 

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) 
 

4.5.2018 г. BG - bg  12/31 
 

 

2. Производство на влакна за минерални вати, Производство на едро, на търговски и индустриални 
 

2.1. Раздел заглавия 

Производство на влакна за минерални 
вати, Производство на едро, на търговски 
и индустриални 

Тип СЕ: Работник 

Дата на редакцията: 12/03/2018 

Дата на издаване: 12/03/2018 

 

Работник   

 Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на 
работник 

 

 

Процеси, задачи, обхванати дейности Производство 
 

2.2. Условия на употреба засягащи експозицията 
 

2.2.1. Контрол на експозицията на работниците: Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на работник 

Характеристика на продукта (изделието) 

Физически вид на продукта твърд 

2.3. Оценка на експозицията и посочване на нейния източник 
 

2.3.1. Експозиция на работник Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на работник 

Начин на експозиция  и тип 
ефекти 

Оценка на експозицията RCR Meтод 

дългосрочен - Mестен - 
Вдишване 

0,0062 mg/m³ 0,001  

  

2.4. Ръководство за потребителя надолу по веригата за оценка дали той работи в рамките, указани от 
сценария на експозиция 
 

2.4.1. Околна среда 
 

Ръководство-Околна среда Няма налична допълнителна информация 
 

2.4.2. Здраве 
 

Ръководство-Здраве Няма налична допълнителна информация 



Synthetic vitreous fibres: A, B and C Glass 
Информационен лист за безопасност  
 

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) 
 

4.5.2018 г. BG - bg  13/31 
 

 

3. Производство на продукти, Производство на продукти за филтруване 
 

3.1. Раздел заглавия 

Производство на продукти, Производство 
на продукти за филтруване 

Тип СЕ: Работник 

Дата на редакцията: 12/03/2018 

Дата на издаване: 12/03/2018 

 

Работник   

 Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на 
работник 

 

 

Процеси, задачи, обхванати дейности Производство 
 

3.2. Условия на употреба засягащи експозицията 
 

3.2.1. Контрол на експозицията на работниците: Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на работник 

Характеристика на продукта (изделието) 

Физически вид на продукта твърд 

3.3. Оценка на експозицията и посочване на нейния източник 
 

3.3.1. Експозиция на работник Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на работник 

Начин на експозиция  и тип 
ефекти 

Оценка на експозицията RCR Meтод 

дългосрочен - Mестен - 
Вдишване 

0,0089 mg/m³ 0,001  

  

3.4. Ръководство за потребителя надолу по веригата за оценка дали той работи в рамките, указани от 
сценария на експозиция 
 

3.4.1. Околна среда 
 

Ръководство-Околна среда Няма налична допълнителна информация 
 

3.4.2. Здраве 
 

Ръководство-Здраве Няма налична допълнителна информация 



Synthetic vitreous fibres: A, B and C Glass 
Информационен лист за безопасност  
 

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) 
 

4.5.2018 г. BG - bg  14/31 
 

 

4. Производство на продукти, Производство на нетъкани материали за филтри 
 

4.1. Раздел заглавия 

Производство на продукти, Производство 
на нетъкани материали за филтри 

Тип СЕ: Работник 

Дата на редакцията: 12/03/2018 

Дата на издаване: 12/03/2018 

 

Работник   

 Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на 
работник 

 

 

Процеси, задачи, обхванати дейности Производство 
 

4.2. Условия на употреба засягащи експозицията 
 

4.2.1. Контрол на експозицията на работниците: Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на работник 

Характеристика на продукта (изделието) 

Физически вид на продукта твърд 

4.3. Оценка на експозицията и посочване на нейния източник 
 

4.3.1. Експозиция на работник Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на работник 

Начин на експозиция  и тип 
ефекти 

Оценка на експозицията RCR Meтод 

дългосрочен - Mестен - 
Вдишване 

0,053 mg/m³ 0,006  

  

4.4. Ръководство за потребителя надолу по веригата за оценка дали той работи в рамките, указани от 
сценария на експозиция 
 

4.4.1. Околна среда 
 

Ръководство-Околна среда Няма налична допълнителна информация 
 

4.4.2. Здраве 
 

Ръководство-Здраве Няма налична допълнителна информация 



Synthetic vitreous fibres: A, B and C Glass 
Информационен лист за безопасност  
 

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) 
 

4.5.2018 г. BG - bg  15/31 
 

 

5. Производство на продукти, Краен продукт производство на търговски филтри 
 

5.1. Раздел заглавия 

Производство на продукти, Краен продукт 
производство на търговски филтри 

Тип СЕ: Работник 

Дата на редакцията: 12/03/2018 

Дата на издаване: 12/03/2018 

 

Работник   

 Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на 
работник 

 

 

Процеси, задачи, обхванати дейности Производство 
 

5.2. Условия на употреба засягащи експозицията 
 

5.2.1. Контрол на експозицията на работниците: Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на работник 

Характеристика на продукта (изделието) 

Физически вид на продукта твърд 

5.3. Оценка на експозицията и посочване на нейния източник 
 

5.3.1. Експозиция на работник Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на работник 

Начин на експозиция  и тип 
ефекти 

Оценка на експозицията RCR Meтод 

дългосрочен - Mестен - 
Вдишване 

0,053 mg/m³ 0,006  

  

5.4. Ръководство за потребителя надолу по веригата за оценка дали той работи в рамките, указани от 
сценария на експозиция 
 

5.4.1. Околна среда 
 

Ръководство-Околна среда Няма налична допълнителна информация 
 

5.4.2. Здраве 
 

Ръководство-Здраве Няма налична допълнителна информация 



Synthetic vitreous fibres: A, B and C Glass 
Информационен лист за безопасност  
 

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) 
 

4.5.2018 г. BG - bg  16/31 
 

 

6. Производство на продукти, Производство на краен продукт филтри от стъкловлакна клас GFB на 
машина за хартия Edinburgh 
 

6.1. Раздел заглавия 

Производство на продукти, Производство 
на краен продукт филтри от стъкловлакна 
клас GFB на машина за хартия Edinburgh 

Тип СЕ: Работник 

Дата на редакцията: 12/03/2018 

Дата на издаване: 12/03/2018 

 

Работник   

 Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на 
работник 

 

 

Процеси, задачи, обхванати дейности Производство 
 

6.2. Условия на употреба засягащи експозицията 
 

6.2.1. Контрол на експозицията на работниците: Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на работник 

Характеристика на продукта (изделието) 

Физически вид на продукта твърд 

6.3. Оценка на експозицията и посочване на нейния източник 
 

6.3.1. Експозиция на работник Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на работник 

Начин на експозиция  и тип 
ефекти 

Оценка на експозицията RCR Meтод 

дългосрочен - Mестен - 
Вдишване 

0,069 mg/m³ 0,008  

  

6.4. Ръководство за потребителя надолу по веригата за оценка дали той работи в рамките, указани от 
сценария на експозиция 
 

6.4.1. Околна среда 
 

Ръководство-Околна среда Няма налична допълнителна информация 
 

6.4.2. Здраве 
 

Ръководство-Здраве Няма налична допълнителна информация 



Synthetic vitreous fibres: A, B and C Glass 
Информационен лист за безопасност  
 

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) 
 

4.5.2018 г. BG - bg  17/31 
 

 

7. Производство на продукти, Краен продукт рутинен мониторинг на влакна във Voith 1 и 2 
 

7.1. Раздел заглавия 

Производство на продукти, Краен продукт 
рутинен мониторинг на влакна във Voith 1 
и 2 

Тип СЕ: Работник 

Дата на редакцията: 12/03/2018 

Дата на издаване: 12/03/2018 

 

Работник   

 Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на 
работник 

 

 

Процеси, задачи, обхванати дейности Производство 
 

7.2. Условия на употреба засягащи експозицията 
 

7.2.1. Контрол на експозицията на работниците: Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на работник 

Характеристика на продукта (изделието) 

Физически вид на продукта твърд 

7.3. Оценка на експозицията и посочване на нейния източник 
 

7.3.1. Експозиция на работник Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на работник 

Начин на експозиция  и тип 
ефекти 

Оценка на експозицията RCR Meтод 

дългосрочен - Mестен - 
Вдишване 

0,0045 mg/m³ 0,001  

  

7.4. Ръководство за потребителя надолу по веригата за оценка дали той работи в рамките, указани от 
сценария на експозиция 
 

7.4.1. Околна среда 
 

Ръководство-Околна среда Няма налична допълнителна информация 
 

7.4.2. Здраве 
 

Ръководство-Здраве Няма налична допълнителна информация 



Synthetic vitreous fibres: A, B and C Glass 
Информационен лист за безопасност  
 

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) 
 

4.5.2018 г. BG - bg  18/31 
 

 

8. Производство на продукти, Краен продукт смяна на ролка на машина за хартия Edinburgh 
 

8.1. Раздел заглавия 

Производство на продукти, Краен продукт 
смяна на ролка на машина за хартия 
Edinburgh 

Тип СЕ: Работник 

Дата на редакцията: 12/03/2018 

Дата на издаване: 12/03/2018 

 

Работник   

 Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на 
работник 

 

 

Процеси, задачи, обхванати дейности Производство 
 

8.2. Условия на употреба засягащи експозицията 
 

8.2.1. Контрол на експозицията на работниците: Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на работник 

Характеристика на продукта (изделието) 

Физически вид на продукта твърд 

8.3. Оценка на експозицията и посочване на нейния източник 
 

8.3.1. Експозиция на работник Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на работник 

Начин на експозиция  и тип 
ефекти 

Оценка на експозицията RCR Meтод 

дългосрочен - Mестен - 
Вдишване 

0,0045 mg/m³ 0,001  

  

8.4. Ръководство за потребителя надолу по веригата за оценка дали той работи в рамките, указани от 
сценария на експозиция 
 

8.4.1. Околна среда 
 

Ръководство-Околна среда Няма налична допълнителна информация 
 

8.4.2. Здраве 
 

Ръководство-Здраве Няма налична допълнителна информация 



Synthetic vitreous fibres: A, B and C Glass 
Информационен лист за безопасност  
 

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) 
 

4.5.2018 г. BG - bg  19/31 
 

 

9. Производство на продукти, Краен продукт рязане с машина за хартия Edinburgh 
 

9.1. Раздел заглавия 

Производство на продукти, Краен продукт 
рязане с машина за хартия Edinburgh 

Тип СЕ: Работник 

Дата на редакцията: 12/03/2018 

Дата на издаване: 12/03/2018 

 

Работник   

 Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на 
работник 

 

 

Процеси, задачи, обхванати дейности Производство 
 

9.2. Условия на употреба засягащи експозицията 
 

9.2.1. Контрол на експозицията на работниците: Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на работник 

9.3. Оценка на експозицията и посочване на нейния източник 
 

9.3.1. Експозиция на работник Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на работник 

Начин на експозиция  и тип 
ефекти 

Оценка на експозицията RCR Meтод 

дългосрочен - Mестен - 
Вдишване 

0,0164 mg/m³ 0,002  

  

9.4. Ръководство за потребителя надолу по веригата за оценка дали той работи в рамките, указани от 
сценария на експозиция 
 

9.4.1. Околна среда 
 

Ръководство-Околна среда Няма налична допълнителна информация 
 

9.4.2. Здраве 
 

Ръководство-Здраве Няма налична допълнителна информация 



Synthetic vitreous fibres: A, B and C Glass 
Информационен лист за безопасност  
 

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) 
 

4.5.2018 г. BG - bg  20/31 
 

 

10. Производство на продукти, Краен продукт повторно превръщане в пулп с машина за хартия 
Cornwall 
 

10.1. Раздел заглавия 

Производство на продукти, Краен продукт 
повторно превръщане в пулп с машина за 
хартия Cornwall 

Тип СЕ: Работник 

Дата на редакцията: 12/03/2018 

Дата на издаване: 12/03/2018 

 

Работник   

 Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на 
работник 

 

 

Процеси, задачи, обхванати дейности Производство 
 

10.2. Условия на употреба засягащи експозицията 
 

10.2.1. Контрол на експозицията на работниците: Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на работник 

10.3. Оценка на експозицията и посочване на нейния източник 
 

10.3.1. Експозиция на работник Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на работник 

Начин на експозиция  и тип 
ефекти 

Оценка на експозицията RCR Meтод 

дългосрочен - Mестен - 
Вдишване 

0,0183 mg/m³ 0,002  

  

10.4. Ръководство за потребителя надолу по веригата за оценка дали той работи в рамките, указани от 
сценария на експозиция 
 

10.4.1. Околна среда 
 

Ръководство-Околна среда Няма налична допълнителна информация 
 

10.4.2. Здраве 
 

Ръководство-Здраве Няма налична допълнителна информация 



Synthetic vitreous fibres: A, B and C Glass 
Информационен лист за безопасност  
 

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) 
 

4.5.2018 г. BG - bg  21/31 
 

 

11. Производство на продукти, Краен продукт производствена серия машина за хартия Edinburgh 
 

11.1. Раздел заглавия 

Производство на продукти, Краен продукт 
производствена серия машина за хартия 
Edinburgh 

Тип СЕ: Работник 

Дата на редакцията: 12/03/2018 

Дата на издаване: 12/03/2018 

 

Работник   

 Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на 
работник 

 

 

Процеси, задачи, обхванати дейности Производство 
 

11.2. Условия на употреба засягащи експозицията 
 

11.2.1. Контрол на експозицията на работниците: Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на работник 

11.3. Оценка на експозицията и посочване на нейния източник 
 

11.3.1. Експозиция на работник Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на работник 

Начин на експозиция  и тип 
ефекти 

Оценка на експозицията RCR Meтод 

дългосрочен - Mестен - 
Вдишване 

0,04 mg/m³ 0,004  

  

11.4. Ръководство за потребителя надолу по веригата за оценка дали той работи в рамките, указани от 
сценария на експозиция 
 

11.4.1. Околна среда 
 

Ръководство-Околна среда Няма налична допълнителна информация 
 

11.4.2. Здраве 
 

Ръководство-Здраве Няма налична допълнителна информация 



Synthetic vitreous fibres: A, B and C Glass 
Информационен лист за безопасност  
 

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) 
 

4.5.2018 г. BG - bg  22/31 
 

 

12. Промишленa, Сепаратор на акумулатор 
 

12.1. Раздел заглавия 

Промишленa, Сепаратор на акумулатор  

Тип СЕ: Работник 

Дата на редакцията: 12/03/2018 

Дата на издаване: 12/03/2018 

 

Работник   

 Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на 
работник 

 

 

Процеси, задачи, обхванати дейности Промишлена употреба 
 

12.2. Условия на употреба засягащи експозицията 
 

12.2.1. Контрол на експозицията на работниците: Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на работник 

12.3. Оценка на експозицията и посочване на нейния източник 
 

12.3.1. Експозиция на работник Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на работник 

Начин на експозиция  и тип 
ефекти 

Оценка на експозицията RCR Meтод 

дългосрочен - Mестен - 
Вдишване 

0,34 mg/m³ 0,038  

  

12.4. Ръководство за потребителя надолу по веригата за оценка дали той работи в рамките, указани от 
сценария на експозиция 
 

12.4.1. Околна среда 
 

Ръководство-Околна среда Няма налична допълнителна информация 
 

12.4.2. Здраве 
 

Ръководство-Здраве Няма налична допълнителна информация 



Synthetic vitreous fibres: A, B and C Glass 
Информационен лист за безопасност  
 

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) 
 

4.5.2018 г. BG - bg  23/31 
 

 

13. Производство на продукти, Производство на материал за сепаратори и филтри 
 

13.1. Раздел заглавия 

Производство на продукти, Производство 
на материал за сепаратори и филтри 

Тип СЕ: Работник 

Дата на редакцията: 12/03/2018 

Дата на издаване: 12/03/2018 

 

Работник   

 Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на 
работник 

 

 

Процеси, задачи, обхванати дейности Производство 
 

13.2. Условия на употреба засягащи експозицията 
 

13.2.1. Контрол на експозицията на работниците: Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на работник 

13.3. Оценка на експозицията и посочване на нейния източник 
 

13.3.1. Експозиция на работник Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на работник 

Начин на експозиция  и тип 
ефекти 

Оценка на експозицията RCR Meтод 

дългосрочен - Mестен - 
Вдишване 

0,41 mg/m³ 0,046  

  

13.4. Ръководство за потребителя надолу по веригата за оценка дали той работи в рамките, указани от 
сценария на експозиция 
 

13.4.1. Околна среда 
 

Ръководство-Околна среда Няма налична допълнителна информация 
 

13.4.2. Здраве 
 

Ръководство-Здраве Няма налична допълнителна информация 



Synthetic vitreous fibres: A, B and C Glass 
Информационен лист за безопасност  
 

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) 
 

4.5.2018 г. BG - bg  24/31 
 

 

14. Промишленa, Рязане на изолации за въздухоплавателни средства с електрически инструменти 
 

14.1. Раздел заглавия 

Промишленa, Рязане на изолации за 
въздухоплавателни средства с 
електрически инструменти 

Тип СЕ: Работник 

Дата на редакцията: 12/03/2018 

Дата на издаване: 12/03/2018 

 

Работник   

 Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на 
работник 

 

 

Процеси, задачи, обхванати дейности Промишлена употреба 
 

14.2. Условия на употреба засягащи експозицията 
 

14.2.1. Контрол на експозицията на работниците: Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на работник 

14.3. Оценка на експозицията и посочване на нейния източник 
 

14.3.1. Експозиция на работник Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на работник 

Начин на експозиция  и тип 
ефекти 

Оценка на експозицията RCR Meтод 

дългосрочен - Mестен - 
Вдишване 

0,0053 mg/m³ 0,001  

  

14.4. Ръководство за потребителя надолу по веригата за оценка дали той работи в рамките, указани от 
сценария на експозиция 
 

14.4.1. Околна среда 
 

Ръководство-Околна среда Няма налична допълнителна информация 
 

14.4.2. Здраве 
 

Ръководство-Здраве Няма налична допълнителна информация 



Synthetic vitreous fibres: A, B and C Glass 
Информационен лист за безопасност  
 

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) 
 

4.5.2018 г. BG - bg  25/31 
 

 

15. ПромишленaРязане на изолации за въздухоплавателни средства с електрически инструменти 
 

15.1. Раздел заглавия 

ПромишленaРязане на изолации за 
въздухоплавателни средства с 
електрически инструменти 

Тип СЕ: Работник 

Дата на редакцията: 12/03/2018 

Дата на издаване: 12/03/2018 

 

Работник   

 Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на 
работник 

 

 

Процеси, задачи, обхванати дейности Промишлена употреба 
 

15.2. Условия на употреба засягащи експозицията 
 

15.2.1. Контрол на експозицията на работниците: Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на работник 

15.3. Оценка на експозицията и посочване на нейния източник 
 

15.3.1. Експозиция на работник Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на работник 

Начин на експозиция  и тип 
ефекти 

Оценка на експозицията RCR Meтод 

дългосрочен - Mестен - 
Вдишване 

0,2 mg/m³ 0,022  

  

15.4. Ръководство за потребителя надолу по веригата за оценка дали той работи в рамките, указани от 
сценария на експозиция 
 

15.4.1. Околна среда 
 

Ръководство-Околна среда Няма налична допълнителна информация 
 

15.4.2. Здраве 
 

Ръководство-Здраве Няма налична допълнителна информация 



Synthetic vitreous fibres: A, B and C Glass 
Информационен лист за безопасност  
 

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) 
 

4.5.2018 г. BG - bg  26/31 
 

 

16. Професионалнa, Търговски филтри 
 

16.1. Раздел заглавия 

Професионалнa, Търговски филтри 

Тип СЕ: Работник 

Дата на редакцията: 12/03/2018 

Дата на издаване: 12/03/2018 

 

Работник   

 Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на 
работник 

 

 

Процеси, задачи, обхванати дейности Професионална употреба 
 

16.2. Условия на употреба засягащи експозицията 
 

16.2.1. Контрол на експозицията на работниците: Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на работник 

16.3. Оценка на експозицията и посочване на нейния източник 
 

16.3.1. Експозиция на работник Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на работник 

Начин на експозиция  и тип 
ефекти 

Оценка на експозицията RCR Meтод 

дългосрочен - Mестен - 
Вдишване 

0,000026 mg/m³ 0  

  

16.4. Ръководство за потребителя надолу по веригата за оценка дали той работи в рамките, указани от 
сценария на експозиция 
 

16.4.1. Околна среда 
 

Ръководство-Околна среда Няма налична допълнителна информация 
 

16.4.2. Здраве 
 

Ръководство-Здраве Няма налична допълнителна информация 



Synthetic vitreous fibres: A, B and C Glass 
Информационен лист за безопасност  
 

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) 
 

4.5.2018 г. BG - bg  27/31 
 

 

17. Професионалнa, Боравене с изолации за въздухоплавателни средства 
 

17.1. Раздел заглавия 

Професионалнa, Боравене с изолации за 
въздухоплавателни средства 

Тип СЕ: Работник 

Дата на редакцията: 12/03/2018 

Дата на издаване: 12/03/2018 

 

Работник   

 Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на 
работник 

 

 

Процеси, задачи, обхванати дейности Професионална употреба 
 

17.2. Условия на употреба засягащи експозицията 
 

17.2.1. Контрол на експозицията на работниците: Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на работник 

17.3. Оценка на експозицията и посочване на нейния източник 
 

17.3.1. Експозиция на работник Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на работник 

Начин на експозиция  и тип 
ефекти 

Оценка на експозицията RCR Meтод 

дългосрочен - Mестен - 
Вдишване 

0,0187 mg/m³ 0,002  

  

17.4. Ръководство за потребителя надолу по веригата за оценка дали той работи в рамките, указани от 
сценария на експозиция 
 

17.4.1. Околна среда 
 

Ръководство-Околна среда Няма налична допълнителна информация 
 

17.4.2. Здраве 
 

Ръководство-Здраве Няма налична допълнителна информация 



Synthetic vitreous fibres: A, B and C Glass 
Информационен лист за безопасност  
 

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) 
 

4.5.2018 г. BG - bg  28/31 
 

 

18. Прилагане Частен/търговски, Въздух, излизащ от прахосмукачка 
 

18.1. Раздел заглавия 

Прилагане Частен/търговски, Въздух, 
излизащ от прахосмукачка 

Тип СЕ: Работник 

Дата на редакцията: 12/03/2018 

Дата на издаване: 12/03/2018 

 

Работник   

 Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на 
работник 

 

 

Процеси, задачи, обхванати дейности Професионална употреба 
 

18.2. Условия на употреба засягащи експозицията 
 

18.2.1. Контрол на експозицията на работниците: Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на работник 

18.3. Оценка на експозицията и посочване на нейния източник 
 

18.3.1. Експозиция на работник Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на работник 

Начин на експозиция  и тип 
ефекти 

Оценка на експозицията RCR Meтод 

дългосрочен - Mестен - 
Вдишване 

0,0000089 mg/m³ 0  

  

18.4. Ръководство за потребителя надолу по веригата за оценка дали той работи в рамките, указани от 
сценария на експозиция 
 

18.4.1. Околна среда 
 

Ръководство-Околна среда Няма налична допълнителна информация 
 

18.4.2. Здраве 
 

Ръководство-Здраве Няма налична допълнителна информация 



Synthetic vitreous fibres: A, B and C Glass 
Информационен лист за безопасност  
 

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) 
 

4.5.2018 г. BG - bg  29/31 
 

 

19. Прилагане Частен/търговски, Въздух в помещенията на обществени сгради 
 

19.1. Раздел заглавия 

Прилагане Частен/търговски, Въздух в 
помещенията на обществени сгради 

Тип СЕ: Работник 

Дата на редакцията: 12/03/2018 

Дата на издаване: 12/03/2018 

 

Работник   

 Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на 
работник 

 

 

Процеси, задачи, обхванати дейности Професионална употреба 
 

19.2. Условия на употреба засягащи експозицията 
 

19.2.1. Контрол на експозицията на работниците: Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на работник 

19.3. Оценка на експозицията и посочване на нейния източник 
 

19.3.1. Експозиция на работник Допълващ сценарий, контролиращ експозицията на работник 

Начин на експозиция  и тип 
ефекти 

Оценка на експозицията RCR Meтод 

дългосрочен - Mестен - 
Вдишване 

0,000148 mg/m³ 0  

  

19.4. Ръководство за потребителя надолу по веригата за оценка дали той работи в рамките, указани от 
сценария на експозиция 
 

19.4.1. Околна среда 
 

Ръководство-Околна среда Няма налична допълнителна информация 
 

19.4.2. Здраве 
 

Ръководство-Здраве Няма налична допълнителна информация 



Synthetic vitreous fibres: A, B and C Glass 
Информационен лист за безопасност  
 

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) 
 

4.5.2018 г. BG - bg  30/31 
 

 

20. Потребител, Въздух, излизащ от прахосмукачка 
 

20.1. Раздел заглавия 

Потребител, Въздух, излизащ от 
прахосмукачка 

Тип СЕ: Потребител 

Дата на редакцията: 12/03/2018 

Дата на издаване: 12/03/2018 

 

Потребител   

 Допълващ сценарий за крайна употреба на потребител  
 

Процеси, задачи, обхванати дейности Потребителска употреба 
 

20.2. Условия на употреба засягащи експозицията 
 

20.2.1. Контрол на експозицията на потребителите: Допълващ сценарий за крайна употреба на потребител 

20.3. Оценка на експозицията и посочване на нейния източник 
 

20.3.1. Експозиция на потребител Допълващ сценарий за крайна употреба на потребител 

Начин на експозиция  и тип 
ефекти 

Оценка на експозицията RCR Meтод 

дългосрочен - Mестен - 
Вдишване 

0,0000089 mg/m³ 0  

  

20.4. Ръководство за потребителя надолу по веригата за оценка дали той работи в рамките, указани от 
сценария на експозиция 
 

20.4.1. Околна среда 
 

Ръководство-Околна среда Няма налична допълнителна информация 
 

20.4.2. Здраве 
 

Ръководство-Здраве Няма налична допълнителна информация 



Synthetic vitreous fibres: A, B and C Glass 
Информационен лист за безопасност  
 

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) 
 

4.5.2018 г. BG - bg  31/31 
 

 

21. Потребител 
 

21.1. Раздел заглавия 

Потребител 

Тип СЕ: Потребител 

Дата на редакцията: 12/03/2018 

Дата на издаване: 12/03/2018 

 

Потребител   

 Допълващ сценарий за крайна употреба на потребител  
 

Процеси, задачи, обхванати дейности Потребителска употреба 
 

21.2. Условия на употреба засягащи експозицията 
 

21.2.1. Контрол на експозицията на потребителите: Допълващ сценарий за крайна употреба на потребител 

21.3. Оценка на експозицията и посочване на нейния източник 
 

21.3.1. Експозиция на потребител Допълващ сценарий за крайна употреба на потребител 

Начин на експозиция  и тип 
ефекти 

Оценка на експозицията RCR Meтод 

дългосрочен - Mестен - 
Вдишване 

0,000148 mg/m³ 0  

  

21.4. Ръководство за потребителя надолу по веригата за оценка дали той работи в рамките, указани от 
сценария на експозиция 
 

21.4.1. Околна среда 
 

Ръководство-Околна среда Няма налична допълнителна информация 
 

21.4.2. Здраве 
 

Ръководство-Здраве Няма налична допълнителна информация 
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