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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
Изготвен в съответствие с  Регламент (ЕС)№ 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕС) 2020/878 

 
1. Идентификация на сместа и на дружеството 

 

1.1. Идентификатори на 
продукта: 

„NO FROST” 

Уникален идентификатор на формулата: 

UFI: KT10-D0TT-T00W-Q6EQ 

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

Готова за употреба смес за размразяване на стъкла на 
автомобили и автомобилни ключалки 

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. Описание на опасностите: 
 
2.1. Класифициране на сместа: Продуктът е класифициран като опасен в съответствие с 

разпоредбите на Регламент ЕС 1272/2008 (CLP) (и последващи 
изменения и допълнения). 

 
 
 
 
 
2.2. Елементи на етикета: 

 
Категория и клас на опасност: 
Запалими течности, кат.на опасност 2 
Остра токсичност (орална), кат.на опасност 4 

Компонентите на сместа посочени на етикета: 

Етанол 

Моно етилен гликол 

Пиктограми за опасност: 

                              
Запалим (GHS02)         Вреден (GHS 07) 
 
Сигнална дума: Опасно 

Предупреждения за опасност: 

Дата на издаване: 08.04.2022 Издание:04/2022 

Съгл. Регламент (ЕС) 2015/830 Заменя издание:03/2015 

mailto:zhivas@techno-link.com
http://www.zhivas.com/
http://www.limpetlabels.co.uk/product/311/ghs-flammable
http://www.limpetlabels.co.uk/product/306/ghs-irritant


      “ЖИВАС” ООД 
 

 

 
Но фрост, ИЛБ, издание 3, май 2015 (BG)   Стр. 2 от 8 

H225-Силно запалими течност и пари 
H302-Вреден при поглъщане 

Препоръки за безопасност: 

P102-Да се съхранява извън обсега на деца 
P233-Съдът да се съхранява плътно затворен 
P210-Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени 
повърхности. Тютюнопушенето забранено 
P262-Да се избягва контакт с очите,кожата или облеклото 
 

2.3.Допълнителна информация • Въз основа на наличните данни, не съдържа вещества с PBT 
или vPvB свойства, в по-голям процент от  0,1 %. 
• Екотоксикологичн информация: Сместа не съдържа 
компоненти, за които се счита, че имат свойства за 
нарушаване на ендокринната система съгласно Регламент 
REACH, член 57(f) или Делегиран регламент (ЕС) 2017/2100 на 
Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при 
нива от 0,1% или по-високи. 
• Токсикологична информация: Сместа не съдържа 
компоненти, за които се счита, че имат свойства за 
нарушаване на ендокринната система съгласно Регламент 
REACH , член 57(f) или Делегиран регламент (ЕС) 2017/2100 на 
Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при 
нива от 0,1% или по-високи. 

 
3. Състав/информация за съставките 
 
3.2 Смеси: 
Сместа е воден разтвор на етанол, моноетиленгликол и нейоногенни повърхностно-активни 
вещества. Съдържа безвредни добавки като парфюмна композиция и оцветител. 
 
 

Наименование CAS № ЕС № Концентр  
g/100g) 

Класифициране съгласно 
Регламент(EС) 
No.1272/2008 

Етанол 
(Етилов алкохол) 

64-17-5 200-578-6 70,0 Flam.Liq. 2; H225 

Моно етилен 
гликол 

107-21-1 203-473-3 <5.0 Acute Tox. (oral), 4; H302 
STOT SE 2: H373 

 
Текстът на H-фразите е посочен в раздел 16. 
 
4. Мерки за оказване на първа помощ. 
 
4.1.Описание на мерките за 
първа помощ 

Да се постъпва според симптомите 

При контакт с кожата Не се изискват 

При контакт с очите Да се изплакнат незабавно обилно с вода при широко отворени 
клепачи в продължение на 15-20 минути.Да се потърси 
медицинска помощ 
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При вдишване Осигуряване на достъп на чист въздух на пострадалия.При 
неразположение или възникване на признаци на 
интоксикация,да се потърси незабавно медицинска помощ. 

При поглъщане Незабавно да се изплакне устната кухина с вода и да се  изпие 
голямо количество вода – 1,2 чаши. Да се потърси незабавно 
медицинска помощ и да покаже етикета или опаковката. 

4.2. Необходимост от 
квалифицирана лекарска помощ 
(задължителна или 
препоръчителна) 

Задължителна медицинска помощ при  контакт с очите.  При 
контакт с кожата  и вдишване ,ако дразненето продължава или 
наличие на оплаквания , да се потърси медицинска помощ. 

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

Баня за очите 

5. Противопожарни мерки 
 
5.1.Пожарогасителни средства Сместа е запалима.Гаси се с алкохол-резистентна пяна,сухи 

химикали,въглероден диоксид.Водна струя да се използва само 
за охлаждане на съдовете застрашени от пожар. 

5.2.Особени опасности,които 
произтичат от веществото или 
сместа 

При пожар могат да се отделят токсични газове:въглеродни и 
азотни оксиди. При горене на опаковката от полиетилен могат 
да се образуват: СО, СО2, етилен, метан, пропан, пропилен, , 
формалдехид,, ацеталдехид, циклоалифатни въглеводороди. 

5.3.Съвети за пожарникарите Стандартно защитно облекло и предпазни средства.Вслучай на 
голям пожар може да се наложи използването на автономно 
дихателно оборудване. 

 
6. Мерки при аварийно изпускане. 
 
6.1.Лични предпазни 
мерки,предпазни средства и 
процедури при спешни случаи: 

Да се избягва директен контакт с очите и кожата.Да се отсранят 
източниците на запалване. Да се осигури добра вентилация на 
работното място. Да се насят подходящи лични предпазни 
средства-защитни ръкавици,ботуши и гащеризон. 

6.2.Предпазни мерки за опазване 
на околната среда: 

Продуктът не трябва да се изпуска в големи количества в 
околната среда. Да се избягва замърсяване на почвата.Малки 
изпуснати количества да се разредят с много вода. 
В случай на инцидент и/или разливане  на препарата да се 
предприемани мерки за неговото локализиране и 
ограничаване, а събраното количество от препарата да се 
съхранява временно в специални плътно затварящи се и 
обозначени съдове, след което да се предава на лица, 
притежаващи разрешение по реда на чл. 37 от Закона за 
управление на отпадъците (ДВ, бр. 86/2003 г). 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: 

Средства за почистване: при събиране на  разлятото да се 
ползват лични предпазни средства. За събиране на разливите 
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се изпорзват абсорбиращи инертни материали.Малките 
разливи се събират механично.  Събраните отпадъци да се 
съхраняват в специални  плътно затварящи се съдове и да се 
обезвредят съгласно изискванията на местното 
законодателство.  При големи разливи да се ограничи 
замърсената зона  и незабавно да се уведомят оторизираните 
органи. Да се предпазят от замърсяване канализацията и 
водните системи. 

 
7. Работа и съхранение. 
 
7.1.Предпазни мерки за 
безопасна работа 

По време на работа с препарата да не се яде, да не се пие и да 
не се пуши, както и да се спазват обичайните изисквания 
хигиенната практика. Да не се вдишват парите. Да се избягва 
контакта с очите. 

7.2.Условия за безопасно 
съхраняване,включително 
несъвместимости 

Препаратът е запалим! Да се съхранява в оригинални, добре 
затворени опаковки, отделно от питейна вода, хранителни 
продукти, напитки и фуражи. Да не се излага на пряка слънчева 
светлина и топлина.  

Да се съхранява при температури до 37 оС, далече от топлинни 
източници и открит пламък. Да не се пуши за помещението, в 
което се съхраняват опаковките.Да не се съхранява в близост 
със силни оксидиращи агенти и концентрирани киселини 

7.3.Специфични крайни употреби За масова и професионална употреба 
 
8. Контрол на експозицията / лични предпазни средства. 
 
8.1. Параметри на контрол: 
 
Гранични стойности заглавната съсътавка на сместа във въздуха на работната среда 
(Наредба№13/2003г) 
 

Съставки CAS №/ 
EC 

Експозиция 8 часа 

Етанол 64-17-5/ 
200-578-6 

1000 мг/мз – 8 часа 

 
DNEL/DMEL и PNEC стойности: 

За сместа няма налични данни 
 
8.2. Контрол на експозицията 
 
Главни защитни мерки Да се спазват изискванията на добрата хигиенна практика 

Хигиенни мерки Да се осигури общообменна и локална вентилация,за де се 
спазат граничните стойности на алкохола във въздуха на 
работната среда 

Защита на дихателните пътища Да се използват филтруващи уреди за защита на дихателната 
система 



      “ЖИВАС” ООД 
 

 

 
Но фрост, ИЛБ, издание 3, май 2015 (BG)   Стр. 5 от 8 

Защита на ръцете Не се изисква.При попадане на препарата върху кожата да се 
измие обилно с вода 

Защита на очите При продължителна работа да се използват плътно 
прилепващи очила 

Защита на кожата и на тялото Подходящо работно облекло 
 
9. Физични и химични свойства. 
 
9.1. Информация относно основните физични и химични свойства 
Външен вид – Течност. 
Цвят – Син. 
Мирис- Специфичен. 

pH ( 1 %-на воден разтвор )  5.5 – 7.0  

Пламна точка (в  закрит  тигел) 38 оС 

Температура на 
самовъзпламеняване  

Няма данни 

Точка на кипене  100 оС 

Окислителни свойства Не е окислител 

Налягане на парите Няма данни 

Специфично тегло , 20 оС 0.92 g/cm3, 20 оС 

Коефициент на пречупване , 20оС Няма данни 

Разтворимост във вода Разтворим 

Разтворимост в органични 
разтворители  

Разтворим 

Коефициент на разпределение n-
октанол/вода 

Няма данни 

Вискозитет, кинематичен –   Няма данни 

Плътност на парите Няма  данни 

Скорост на изпарение Няма данни 

9.2. Друга информация – Няма. 
 
10. Стабилност и реактивоспособност: 
 
10.1.Реактивност Запалим.Не са известни опасни реакции при условията на 

нормална употреба 

10.2.Химична стабирност Стабилен при препоръчаните условия на съхранение и 
използване 

10.3.Условия,които трябва да се 
избягват 

Да се избягват температури по високи от 40 оС,източници на 
топлина и пряка слънчева светлина 

10.4.Несъвместими материали Няма данни 

10.5.Опасни продукти на 
разпадане 

Не се очакват ако се спазват условията за използване.При 
пожар се отделят токсични газове 

 
11. Токсикологична информация. 
 
11.1.Информация за 
токсикологичните ефекти 

 
 



      “ЖИВАС” ООД 
 

 

 
Но фрост, ИЛБ, издание 3, май 2015 (BG)   Стр. 6 от 8 

 
Остра токсичност 
 
Дразнене на очите/кожата 
 
Кожна сенсибилизация 

 

LD50 oral, rat (calculated)  2000 mg/kg body weight. 

LD50 dermal, rat (calculated)   2000 mg/kg body weight. 
Може да предизивика дразнене на очите 
Може да предизвика сенсибилизация на кожата. 
 
 

11.2.Допълнителна информация Сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат 
свойства за нарушаване на ендокринната система съгласно 
Регламент REACH , член 57(e) или Делегиран регламент (ЕС) 
2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на 
Комисията при нива от 0,1% или по-високи.  

 
12. Екологична информация 
 
ТОКСИКОЛОГИЧНИТЕ СВОЙСТВА  на препарата  не са изпитвани в експериментални условия.  По 
конвенционалния метод препаратът не се класифицира в категориите на опасност и не изисква 
рискови фрази. 
12.1. Екотоксичност По конвенционалния метод не се класифицира като опасен за 

околната среда и не изисква рискови фрази. 

12.2. Подвижност Разтворим във вода. Очаква се да бъде подвижен в почвата 

12.3.Устойчивост и разградимост 

Биоразграждане 

 

Всички активни вещества са биоразградими при нивата на 
разреждане в канализационните системи 

12.4. Потенциал за 
биоакумулиране 

Няма данни 

12.5. Резултати от оценката на 
PBT и vPvB 

Няма данни 

12.6. Други нежелателни ефекти 

 

 

 

12.7 Други неблагоприятни 
ефекти 

Сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат 
свойства за нарушаване на ендокринната система съгласно 
Регламент REACH, член 57(e) или Делегиран регламент (ЕС) 
2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на 
Комисията при нива от 0,1% или по-високи. 

 

Не се очакват други неблагоприятни въздействия върху 
околната среда (като разрушаване на озоновия слой, 
потенциал за фотохимично създаване на озон, потенциал за 
глобално затопляне). 

 
13. Обезвреждане на отпадъците. 
 
13.1.Методи за третиране на 
отпадъците 

Отпадъците от сместа като остатъчни количества  да се събират 
временно в специални плътно затварящи се и обозначени 
съдове, след което да се предава на лица, притежаващи 
разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление на 
отпадъците /ДВ, бр. 86/2003 г/. Код на отпадъците и 
опаковките  в съответствие с Наредба за класификация на 
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отпадъците (НКО), (обн., ДВ, бр.44 от 25.05.2004г.): 18 01 06* - 
химични вещества и препарати, състоящи се от или 
съдържащи опасни вещества. 

13.2.Замърсени опаковки Замърсените опаковки се обработват по същия начин както и 
отпадъците от самия препарат 

Опаковка от ПЕ, код на отпадъка 15.01.02- Обезвреждане на 
опаковки – измиване  с вода и рециклиране   съгласно 
местното законодателство 

 
14. Информация относно транспортирането. 
 
Да се спазват изискванията на транспортните разпоредби при транспорти на товари. 
 

14.1. Номер по списъка на ООН UN 1987  

14.2. Точното наименование на 
пратката по списъка на ООН 

Алкохоли 

14.3. Клас (ове) на опасност при 
транспортиране 

Клас 3, Запалими течности 
 
 
 
 

14.4. Опаковъчна група ІІІ 

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 съгласно приложение II 
от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC 
Code  

Неприложимо 

 
15. Информация,относно нормативната уредба.  
 
15.1. Специфиччни за сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, 
здравето и околната среда 
Регламент (ЕО) №1907/2006 на Европейския парламент относно регистрацията,оценката 
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 
Регламент (ЕС) 2020/878 за изменение на Регламент (ЕО) №1907/2006 на Европейския парламент и 
на Съвета относно регистрацията,оценката,разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), 
приложение II. 
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. 
Регламент (EO) 648/2004 отгносно детергентите. 
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 
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защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове,свързани с химични агенти при 
работа. 
Национално законодателство: 
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (обн., ДВ, бр. 10 от 2000г.); 
Закон за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г.); 
Закон за здравословни и безопасни условия на труд – (обн. ДВ. бр.124 от 23 Декември 1997 г.); 
Закон за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.); 
Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г.); 
Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на 
химични агенти при работа (обн. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2004 г.). 
 
15.2 Оценка на безопасността на сместа: не е извършвана съгл. Регл. REACH. 
Извършена е оценка съгл биоцидното законодателство – нациоална процедура съгл. чл. 89 от 
Регламент (ЕС) № 528/2012 и изискванията на ЗЗВВХВС. 
 
16. Друга информация 
 
Данните  в Информационния лист за безопасност съответствуват на нивото на съвременните 
познания към дата на изготвяне. Тъй като използването на информацията и условията на употреба са 
извън контрола на фирмата, потребителят на търговския продукт носи отговорност за условията на 
безопасното му приложение. 
 
Значение на Н-фразите от точ.3: 
H225 Силно запалими течност и пари. 
H302  Вреден при поглъщане. 
H373       Може да причини увреждане на органи при продължетилна и повтаряща се експозиция 


