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1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ ПРЕПАРАТА И КОМПАНИЯТА/ ПРЕДПРИЯТИЕТО 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА:  АЙСМЕЛТ TM 

ОБЩА УПОТРЕБА:   Твърд многокомпонентен противообледенител въз основа на 

компактирана смес на калциев и натриеви хлориди  
ИМЕ НА ФОРМУЛИРАНЕТО НА ПРОДУКТА: АЙСМЕЛТTM 

ХИМИЧЕСКО СЕМЕЙСТВО:  Неорганична сол 
МОЛЕКУЛЯРНА ФОРМУЛА:  CaCl2 & NaCl 

ПРОИЗВОДИТЕЛ:   Zirax LLC, Microrayon 4, 6 Svetly Yar settlement, 404171  Volgograd 

region, RUSSIA 
Телефон за спешна връзка:  (8442) 49-49-99 

ВНОСИТЕЛ:    Кооперация „Фармко”, Ул. Мечников 4, Пловдив 4002 
Телефон за спешна връзка:  +359.32.640078 

 

КОМЕНТАРИ: Този лист за безопасност отговаря на изискванията от Регламента (EC) №1907/2006 на 
Европейския Парламент и на Съвета от 18 Декември и Регламента (EC) No 1272/2008 на Европейския 

Парламент и на Съвета от 16 Декември 2008. 
 

2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ 

ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ  
H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.  

Клас на опасност: Дразнене на очите 2  
 

ПРЕГЛЕД ПРИ СПЕШНОСТ  
ВЪНШЕН ВИД:   Без мирис, гранули с цвят от бял до светло сив. 

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ОПАСЕНИЯ: Предизвиква раздразнение на очите. Избягвайте вдишването на праха. 

Избягвайте контакт с очите, кожата и дрехите. Дръжте контейнера плътно 
затворен. Измийте се обилно след работа. Реагира с вода, за да освободи 

топлина. 
 

ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО 

ОЧИ:     Може да предизвика дразнене или ефекти на горене върху очите. 
КОЖА:    Може да предизвика дразнене върху кожата.  

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:   Може да предизвика гадене.  
ПРИ ВДИШВАНЕ:   Прахът може да предизвика дразнене на лигавицата и дихателната система.   

 
ЗНАЦИ И СИМПТОМИ НА ПРЕКОМЕРНО ИЗЛАГАНЕ 

ОЧИ:     Парене в очите. 

КОЖА:     Обриви върху кожата. 
ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:  Възможно гадене и/или повръщане.  

ПРИ ВДИШВАНЕ:   Кашлица, изгаряне. стягане в гърдите и/или недостиг на въздух.   
ОСТРА ТОКСИЧНОСТ:   Няма информация от изследвания за остра дермична токсичност.  

Не се очаква да предизвика значителни неблагоприятни последствия, ако 

бъде погълнат. 
Няма тестова информация за остра токсичност при вдишване.  

КАНЦЕРОГЕНТНОСТ:   Не се посочени от NTP 
Не се посочени от IARC 

Не се посочени от OSHA 
МУТАГЕННОСТ:   Не е налична 
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    РЕПРЕДУКТИВНА ТОКСИЧНОСТ 
    ЕФЕКТИ ЗА РЕПРОДУКЦИЯТА: Не е налична 

    ТЕРАТОГЕННИ ЕФЕКТИ:   Не е налична 
УТЕЖНЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ОБСТОЯТЕЛСТВА: Не е известна 

СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ:      Не е налична 
КОМЕНТАРИ:                          За по детайлна токсилогична информация погледнете раздел 11.  

3. СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 

CAS НОМЕР Wt% 
ИМЕ НА 

КОМПОНЕНТ 
RTECS 
НОМЕР 

УСЛОВНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ 

10043-52-4 15-50 Калциев хлорид EV9800000 

Калциев Карбонат, Калциев 

Хидроксид, Калциев Оксид, 
Алкални Метални Хлориди, Алкални 

Земни  Метални Хлориди 

231-598-3 50-85 Натриев хлорид tbc 

Калциев Карбонат, Калциев 
Хидроксид, Калциев Оксид, 

Алкални Метални Хлориди, Алкални 
Земни  Метални Хлориди, Сулфиди, 

Сулфати, Глини 

4. ПЪРВА ПОМОЩ 

ОЧИ:  Изплакнете продължително с вода за 15 минути. Премахнете контактните 

лещи, ако са налични и лесни за премахване. Продължете с изплакването. 
КОЖА:               Премахнете замърсените дрехи; измийте със сапун и вода.  

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:  Потърсете бързо квалифицирано медицинско внимание. Ако в съзнание 

подайте 1-2 чаши вода и предизвикайте повръщане. 
ПРИ ВДИШВАНЕ:  Изведете на чист въздух. Дайте кислород или изкуствено вдишване ако е 

необходимо. 
                                             Информация за лекаря:  Третирайте симптоматично и в съдействие. 

5. МЕРКИ ПРИ ПОЖАР 

ЗАПАЛИМ КЛАС:      Не запалим 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ОГЪНА ИЛИ СКОРОСТ  

НА ГОРЕНЕ НА ТВЪРДИТЕ ЧАСТИЦИ:   Не Приложим 
   ОБЩА ОПАСТНОСТ:    Незначителна опасност от огън при излагане на топлина или пламък.  

СРЕДСТВА ЗА ГАСЕНЕ:   Водна мъгла 

ОПАСНИ ГОРИВНИ ПРОДУКТИ: Топлина се генерира когато продуктът се смеси с вода.  
ПРОЦЕДУРИ ПРИ ГАСЕНЕ:   Този продукт е негорим. Но опасни продукти на разлагане и горене 

може да се формират при ситуация на огън. Охладете изложените контейнери с воден спрей, за да 
предпазите от прегряване. Изгасете огъня използвайки агенти подходящи за околния огън и/или 

химикали. Не използвайте вода директно върху материала. Избягвайте дишането на корозивни пари.   
ПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ:   Респиратор и защита за очите се изискват от пожарникарите.   

6. МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗСИПВАНЕ  

МАЛЪК РАЗЛИВ:   Носене на подходящата защитна екипировка обозначена в раздел 8, 
преместете контейнера до ограничителна зона или обърнете контейнера, 

така че отворът е над нивото на течността.   
               ГОЛЯМ РАЗЛИВ  Изградете временни диги от кал, пясък, или всички подходящи налични 

материали, за да предотвратите разпространението на материала. Носене на подходящата защитна 

екипировка обозначена в раздел 8, затворете или запушете клапаните и/или блокирайте или запушете 
дупката в течащия контейнер и прехвърлете в друг контейнер.   

                                              МЕРКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА  
ПРИ ВОДЕН РАЗЛИВ:  Използвайте подходящо заграждение за да предотвратите изтичане или 

разлив в канализацията или водоеми.  
ЗЕМЕН РАЗЛИВ:  Използвайте подходящо заграждение за да предотвратите изтичане или 

разлив на земята. 
ОБЩИ ПРОЦЕДУРИ:    Премахване на контейнерите използвайки предназначени за целта места.   
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7. БОРАВЕНЕ И СКЛАДИРАНЕ 

БОРАВЕНЕ:                      Избягвайте контакт с кожата и очите, както и вдишване на праха. Измийте ръцете 

обилно след работа. Изперете замърсените дрехи преди повторно използване. Проветрете помещението. 
Изпилвайте подходяща защитна и респираторно екипировка. Съберете с метла или вакуум; не създавайте 

прах; поставете в сух контейнер за отстраняване. Почистете помещението, където има разсип с вода. 
Съхранете в хладни, сухи, добре проветрени помещения. Дръжте контейнера затворен, когато не се 

използва. Пазете от несъвместими материали. Извадете на чист въздух. Подайте кислород или изкуствено 

дишане при нужда.  
НУТРАЛИЗИРАЩ АГЕНТ:  Не приложим 
МЕРКИ:  Съхранете в хладни, сухи, добре проветрени помещения. Дръжте контейнера 

затворен, когато не се използва. Пазете от несъвместими материали. 
Предпазете от атмосферната влага.  

Прегледайте всички федерални, щатни, и местни регулации свързани със съхранението на продукта. 

8. КОНТРОЛ НА ИЗЛАГАНЕ/ ЛИЧНА ЗАЩИТА 

                                                                                                                                                                
ТЕХИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ: Когато липсва контрол на околната среда или в заградените площи 
се използват NIOSH/MSHA одобрени респиратори за прах/пари. Осигуряване на локална вентилационна 
система. Станция за изплакване на очите както и безопасни душове трябва да бъдат осигурени в близост 
до работното място за спешни ситуации. 
ГРАНИЦИ НА ИЗЛАГАНЕ:  Няма граници за работно излагане установени от OSHA/ACGIH/NIOSH. 
 
ЛИЧНА ЗАЩИТНА ЕКИПИРОВКА: 
ОЧИ:  Носете предпазни очила със защита против изпръскване. 
ТЯЛО:  Носете подходящи защитни (непромокаеми) дрехи. Кожени работно ботуши 
и/или кожени продукти ще се дехидрират в резултат на това ще се свият и възможно разрушат.  
РЕСПИРАТОР:  Респиратор не е необходим при нормални работни условия. Употребата 
на NIOSH одобрен респиратор трябва да се базира на наличието на вреден прах. Когато сте 
предупредени използвайте респиратор под формата на маска за лице с NIOSH N95 рейтинг. 
РЪЦЕ И КРАЙНИЦИ:  Носете подходящи гумени ръкавици и не кожени защитни ботуши. 
РАБОТНИ ХИГИЕННИ ПРАКТИКИ: Проявете необходимата грижа при боравене с този продукт. Измийте си 
ръцете след работа и преди хранене. 

9. ФИЗИКОХИМИЧНИ СВОЙСТВА  

ФИЗИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ:  Гланули с цвят от бял до светло сив.  
МИРИС:  Без 

ТОЧКА НА КИПЕНЕ:   >1627°C 
ТОЧКА НА ТОПЕНЕ:  772oC (1,422 Fº) 

РАЗТВОРИМОСТ ВЪВ ВОДА:  Много Разтворим 
РАЗТВОРИМОСТ С РАЗТВОРИТЕЛИ: Разтворим в алкохол, оцетна киселина и ацетон, 

ОБЕМНА ПЛЪТНОСТ:  Мин 950 кг/м3   

ПАРНО НАЛЯГАНЕ:  Не е приложимо  
ТОЧКА НА ПЛАМВАНЕ:  Не Запалим 

ТЕМПЕРАТУРА НА  
САМОВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ:   Не Запалим 

рн  Неутрален или леко алкален.  

НЕСЪВМЕСТИМОСТ  Металите корозират бавно в течни разтвори на Калциев Хлорид.  
ИЗЛАГАНЕ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА Не е приложимо 

ХИДРОСКОПИЧЕН  Да 
 

10. СТАБИЛНОСТ И АКТИВНОСТ  

 СТАБИЛНОСТ И АКТИВНОСТ  Реагира екзотермално с вода 

 ОПАСНО ДЕКОМПОЗИРАНЕ  Не при нормални условия 

УЛОВИЯ ЗА ИЗБЯГВАНЕ  Няма специално поставени от производителя.  
МАТЕРИАЛИ ДА СЕ ИЗБЯГВАТ  Силни минерални киселини, цветни и черни метали 

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ  Не протича при нормални температури и налягане  
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11. ТОКСИЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

DLso:    2750 мг/кг, по хранителен път, плъх 

ED:     2016 мг/кг, по хранителен път, 30 дена, плъх 
ED:     43 мг/м3, inh., 4 часа, 17 седмици, плъх 
МУТАГЕННОСТ:  Погледнете информацията в регистър на Токсичните Ефекти на Химичните 

Вещества (RTECS). 
КАРЦИРОГЕНЕН СТАТУС: Няма 
МЕСТНИ ЕФЕКТИ:  Очи, мембраната на лигавицата и дразнене по кожата.  

ЕФЕКТИ ВУРХУ ЗДРАВЕТО: Умерено токсичен при поглъщане, малко токсичен при кожна абсорбция. 

12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 

ЕКОТОКСИЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ:   Не е налична 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ:      Не е налична 
 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХИМИЧЕСКАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ: Не е налична 

 РАЗГРАЖДАНЕ:  Продуктът не е биоразградим и не се наслагва.   

13. УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

МЕТОД ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ:  Изхвърлете отпадния продукт на подходящото място предназначено за това 

съгласно текущите приложими закони и регулации. 
                                             ЗА ПО-ГОЛЕМИ РАЗЛИВИ: Извършете процедурите от раздел 6. 

                                           УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРОДУКТА: Унищожете под надзор в съоръжение за изгаряне или изхвърлете на    
подходящо място съгласно текущите приложими закони и регулации както и характеристики на продукта 

в периода на изхвърлянето.  

ПРАЗНИТЕ КОНТЕЙНЕРИ:  Изплакнете варелите с подходящ разтворител и пара, за да се премахнат 
изпаренията преди изхвърляне или повторно използване в съответствие с 

приложимите регулации. 
                                             Прегледайте всички федерални, щатни, и местни регулации свързани със съхранението на продукта. 

 
14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ 
 

ИМЕ ПРИ ПРАТКА:    Не е регистрирано 
DOT ТОЧНО ИМЕ ПРИ ИЗПРАЩАНЕ  Не е регистрирано по този вид транспорт.  

IMO ТОЧНО ИМЕ ПРИ ИЗПРАЩАНЕ  Не е регистрирано по този вид транспорт. 
IATA ТОЧНО ИМЕ ПРИ ИЗПРАЩАНЕ Не е регистрирано по този вид транспорт. 

AFI ТОЧНО ИМЕ ПРИ ИЗПРАЩАНЕ  Не е регистрирано по този вид транспорт. 

ID Номер:    Не е приложимо 
КЛАС ОПАСТНОСТ:    Не е приложимо 

ГРУПА ЗА ОПАКОВАНЕ:    Не е приложимо 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕТИКЕТА:  Не е приложимо 

РАЗРИШИТЕЛНИ ЗА ОПАКОВАНЕ: 
ИЗКЛЮЧЕНИЯ:    Не е приложимо 

ОПАКОВАНЕ НА МАЛКИ К-ВА:  Не е приложимо 

ИЗИСКВАНЕ КЪМ УПЛЪТНЯВАНЕТО 
НА КОНТЕЙНЕРИТЕ:    Не е приложимо 

НОМЕР В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ:  Не е приложимо 
IMO PSN Код    Не е приложимо 

DOT PSN Код    Не е приложимо 

IATA PSN Код    Не е приложимо 
AFI PSN Код    Не е приложимо 

MMAC Код:    NR 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕТИКЕТА:  ДА 

СЪСТОЯНИЕ НА ЕТИКЕТА:    F 
ОБЩО НАИМЕНОВАНИЕ:    КАЛЦИЕВ ХЛОРИД 

СИГНАЛНА ДУМА:    ВНИМАНИЕ! 

ОСТРА ОПАСНОСТ КЪМ ЗДРАВЕТО-лека X 
ОПАСНОСТ ПРИ КОНТАКТ-ЛЕКА  X 

    ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР- НЯМА             X 
    ОПАСНОСТ ОТ АКТИВНОСТ-НЯМА             X 

 



Примечание: Все права лицензированы и защищены компанией Zirax. Покупатель несет ответственность за правильное использование и 
утилизацию данного продукта, а также за правильное его хранение в соответствии с установленным законодательством. Продавец не несет 

ответственности за применение информации, содержащейся в данном документе. Продавец не может гарантировать правильное 
использование продукта покупателем. 
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15. НОРМАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

ЕВРОПЕЙСКИЯ КОМИТЕТ 

EEC КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПИКТОГРАМИ ЗА ОПАСНОСТ 
 

 
              H319: Предизвиква сериозно раздразнение на очите. 

 

ФРАЗИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: 
P 264: Измийте ръцете обилно след работа. 

P 280: Носете предпазни очила със защита против изпръскване. 
 

КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ КОМИТЕТ: Всички съставки са включени в Европейския EINECS Описание. 

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

Персоналът, който се занимава с работа с този продукт трябва да е информиран относно препоръчаните 
процедури по безопасност и трябва да има достъп до тази информация. 

Това е отговорност на потребителите да се уверят в уместността и цялоста на тази информация за тяхната 
собствена практична употреба. Ние не приемаме отговорност за каквато и да е загуба или повреда, която 
може да се получи от употребата на тази информация, както също не предлагаме гаранция срещу 
нарушаване на патентни права.   

ZIRAX LLC си запазва правото да откаже експедиция на този продукт на всеки клиент, които неуспее да 
демонстрира способност последователно да борави и да е използва безопасно в съгласие с приложимите 
закони, правила и регулации.   

Такава демонстрация може да изисква проверка на място на всичко свързано със съхраняването, 
обработката, опаковането и други системи за обработка, които влизат в контакт с него.   

 


