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Информационен лист за безопастност на 5/12/2022, преразглеждане 2.0 

Тази версия отменя и замества всички предишни версия  

 

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 
1.1. Идентификатор на продукта 

Наименование на препарата: 
Търговско наименование:  TOP FLUSH 
 

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, 
които не се препоръчват 
Препоръчана употреба: 
Средства за миене на климатици 
1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 

Доставчик: 
ERRECOM SPA  
Via Industriale, 14  
Corzano (BS) Италия  
Тел. +39 030/9719096 

Компетентно лице, оотговарящо за Информационния лист за безопасност: 
lab@errecom.it 

1.4. Телефонен номер при спешни случаи 
+39 02-6610-1029 Контрол Токсикологичен Център Niguarda Ca' Granda - Milano - 
ИТАЛИЯ 
 

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите 
2.1. Класифициране на веществото или сместа 
Регулационни критерии EK 1272/2008 (CLP): 

  Внимание, Eye Irrit. 2, Предизвиква сериозно дразнене на очите. 
 

  Внимание, STOT SE 3, Може да предизвика сънливост или световъртеж. 
 

Нежелани физикохимични последици и последици върху човешкото здраве и околната среда:  
Няма други опасности 

2.2. Елементи на етикета 
Пиктограми за опасност: 

  
 
Внимание 

Предупреждения за опасност: 
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. 
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж. 

Препоръки за безопасност: 
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. 
P264 Да се измие кожата старателно след употреба. 
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, 
улесняваща дишането. 
P305+P351+P338 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. 
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P403+P235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно. 
Специални разпоредби: 

Никаква 
Съдържа 

транс-дихлороетилен 
Специални условия според Приложение XVII на REACH и последващи поправки: 

Никаква 
 
2.3. Други опасности 

Няма налични PBT, vPvB или вещества, нарушаващи функциите на ендокринната 
система, в концентрация >= 0,1%. 

Други опасности: 
Няма други опасности 

 

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките 
3.1. Вещества 

N.A. 
3.2. Смеси 

Опасни съставки съгласно Регламента CLP и съответната класификация: 
 

Количе
ство 

Име Идентификационен 
Номер 

Класификация 

>= 70% - 
< 80% 

транс-дихлороетилен Номер 
Индекс:  

602-026-00-3  

CAS:  156-60-5  
EC:  205-860-2  
REACH №:  01-21200935

04-55-XXXX  
 

 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225  

 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319  

 3.8/3 STOT SE 3 H336 

 
 

 

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ 
4.1. Описание на мерките за първа помощ 
В случай на контакт с кожата: 

След контакт с кожата, незабавно измийте със сапун и достатъчно вода. 
В случай на контакт с очите: 

След контакт с очите, изплакнете с вода като клепачите са отворени достатъчно дълго 
време, след това незабавно се консултирайте с офталмолог. 
Пазете ненараненото око. 

В случай на поглъщане: 
Да не се предизвиква изобщо повръщане. ДА СЕ ИЗВЪРШИ НЕЗАБАВНО 
МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД. 

В случай на вдишване: 
Изведете пострадалия на чист въздух и го помнете в положение, удобно за дишане. 

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти 
За симптомите и последиците от вещества, вижте точка 11. 

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

В случай на инцидент или неразположение, незабавно потърсете медицинско 
обслужване (покажете указанията за употреба или брошурата с данни за безопасност, 
ако е възможно). 
Лечение:  
Няма налична информация. 
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РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки 
5.1. Средства за гасене на пожар 

Подходящо средство за потушаване: 
Вода. 
Въглероден диоксид (CO2). 
Средствата за потушаване, които не трябва да се използват с цел безопасност: 
Никакво специфично забранено средство. 

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 
Няма присъщи на този продукт. 
Опасни продукти на горенето: 
Въглероден монокосид 
Въглероден двуокис 
Водороден хлорид 
Водороден флуорид 

5.3. Съвети за пожарникарите 
Когато условията за гасене на пожар са тежки и е възможно цялостно термично 
разлагане на продукта, носете пълни защитни дрехи, включително шлем, 
самостоятелен, дихателен апарат с позитивно налягане или натиск, бункерно палто и 
панталони, ленти около ръцете, кръста и краката, защитни маска и защитно покритие за 
открити места на главата. 
 

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

За персонал, който не отговаря за спешни случаи: 
Осигурявайте подходящо проветряване. 
За лицата, отговорни за спешни случаи: 
Евакуирайте района.  
Опитайте се да спрете изтичането.  
Осигурете адекватна вентилация.  
Използвайте автономен дихателен апарат, който да влезе в засегнатата зона, ако не се 
докаже, че атмосферата е дишаща.  
Контролирайте концентрацията на освободения продукт.  
Работете в съответствие с местния авариен план. 

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда 
Не позволявайте да влиза в почва/подпочва. Не позволявайте да влиза в повърхностни 
води или канализация. 

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване 
За почистване: 
Съдържат разлив. Работейки от ръбовете на разлива навътре, покрийте с бентонит, 
вермикулит или наличен в търговската мрежа неорганичен абсорбиращ материал. 
Смесете в достатъчно абсорбиращо вещество, докато изглежда сух. Не забравяйте, че 
добавянето на абсорбиращ материал не премахва физически, здраве или опасност за 
околната среда. Съберете колкото е възможно повече от разсипания материал.  
Поставете в затворен контейнер, одобрен за транспортиране от подходящи органи. 
Почистете остатъците с подходящ разтворител, избран от квалифицирано и 
упълномощено лице. Проветрете района с чист въздух. Прочетете и следвайте мерките 
за безопасност на етикета на разтворителя и MSDS. Запечатайте контейнера. 
Изхвърлете събрания материал възможно най-бързо в съответствие с приложимите 
местни / регионални / национални / международни разпоредби. 

6.4. Позоваване на други раздели 
Вижте също раздел 8 и 13 
 

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение 
7.1. Предпазни мерки за безопасна работа 
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Съдържанието може да е под налягане, отворете внимателно. 
Избягвайте контакт с кожата и очите, вдишване на пари и мъгли. 
Съвети за обща професионална хигиена: 
Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. 
да се измиват ръцете след употреба. 

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости 
Съхранявайте продукта между + 0 ° C / + 32 ° F и + 40 ° C / + 104 ° F. 
Винаги да се съхранява в проветриви помещения. 
Пазете далеч от храна, напитки и гориво. 
Несъвместими вещества: 
Вижте подраздел 10.5 
Указания за мястото на съхранение: 
Хладни и проветриви места. 

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и) 
Няма налична информация. 
 

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства 
8.1. Параметри на контрол 

транс-дихлороетилен - CAS: 156-60-5 
  ACGIH (Американска служба за санитарно-хигиенен контрол) - TWA(8h): 200 ppm 

- Бележки: CNS impair, eye irr 
  OSHA - TWA(8h): 790 mg/m3, 200 ppm 

Допустима стойност на DNEL 
N.A. 

Допустима стойност на PNEC 
N.A. 

8.2. Контрол на експозицията 
Предпазни средства за очите: 

Очила със странична защита. 
Предпазни средства за кожата: 

Защитна престилка. 
Предпазни средства за ръцете: 

работни ръкавици, устойчиви на проникване (реф. стандарт EN 374). 
Подходящ материал: 
CR (полихлоропрен, хлоропренов каучук). 
Дебелина на материала: 0.4 mm минимум. 
Време на проникване:> 480 мин,  
Обърнете внимание на информацията, предоставена от производителя относно 
пропускливостта и пробие пъти, а на специални условия на труд (механично 
натоварване, продължителност на контакт). 

Предпазни средства за дихателните пътища: 
В случай на превишаване на праговата стойност на веществото или на едно или повече 
вещества, присъстващи в продукта, препоръчително е да се носи маска с филтър тип 
А, чийто клас (1, 2 или 3) трябва да бъде избран във връзка с граничната концентрация 
на употреба. (виж стандарт EN 14387). Ако има газове или пари от различно естество и 
/ или газове или пари с частици (аерозоли, дим, мъгла и др.), Трябва да се осигурят 
комбинирани филтри.  
Използването на средства за защита на дихателните пътища е необходимо, ако 
приетите технически мерки не са достатъчни, за да ограничат излагането на работника 
на праговите стойности, взети под внимание. Осигурената от маските защита обаче е 
ограничена. 

Топлинни опасности: 
Никакъв 

Контроли на екологичното излагане: 
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Никакъв 
Подходящ инженерен контрол на: 

Използвайте обща вентилация за разреждане и / или локална вентилация за 
отработените газове, за да контролирате излагането на въздух под съответните 
граници на експозиция и / или контролирайте прах / дим / газ / мъгла / пари / спрей. Ако 
вентилацията не е адекватна, използвайте средства за защита на дихателните пътища. 
 

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства 
9.1. Информация относно основните физични и химични свойства 

Качества Стойност Метод: Бележки 

Агрегатно състояние: Течност -- -- 

Цвят: безцветен -- -- 

Мирис: характерен -- -- 

Точка на топене/точка на 
замръзване: 

N.A. -- -- 

Точка на кипене или 
начална точка на кипене 
и интервал на кипене: 

N.A. -- -- 

Запалимост: N.A. -- -- 

Долна и горна граница на 
експлозивност: 

N.A. -- -- 

Точка на 
възпламеняване: 

>250 ° C ASTM-D 3278 -- 

Температура на 
автоматично запалване: 

427 °C -- -- 

Температура на 
разграждане: 

N.A. -- -- 

pH: N.A. -- -- 

Кинематичен вискозитет: N.A. -- -- 

Разтворимост във вода: неразтворим -- -- 

Разтворимост в петролни 
продукти: 

N.A. -- -- 

Коефициент на 
разпределение 
n-октанол/вода 
(логаритмична стойност): 

N.A. -- -- 

Парно налягане: 263 mm Hg 
(+20°C/+68°F
) 

-- -- 

Плътност и/или 
относителна плътност: 

1.2808 g/mL 
(+20°C/+68°F
) 

-- -- 

Относителна плътност на 
парите: 

5.2 -- -- 

Характеристики на частиците: 

Размерът на частиците: N.A. -- -- 

 
9.2. Друга информация 

Няма друга значима информация 
 
 

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност 
10.1. Реакционна способност 
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Тя може да генерира опасни реакции (Виж подраздели по-долу) 
10.2. Химична стабилност 

Стабилен при нормални състояния 
10.3. Възможност за опасни реакции 

Никакъв 
10.4. Условия, които трябва да се избягват 

Стабилно при нормални условия. 
10.5. Несъвместими материали 

Силни окислители. 
силни основи. 

10.6. Опасни продукти на разпадане 
При нагряване или в случай на пожар могат да освободят пари потенциално опасни за 
здравето. 
 

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация 
11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008 
Токсикологична информация за продукта: 

a) остра токсичност 
Некласифицирани 
Изследване: Оценка на остра токсичност - Начин на приемане: Перорално > 5000 
mg/kg - Няма налични данни за продукта 
Изследване: LC50 - Начин на приемане: Вдишване - Видове: Плъх > 22.1 mg/L 

б) корозивност/дразнене на кожата 
Некласифицирани 
въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране. 

в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите 
Продуктът е класифициран: Eye Irrit. 2 H319 

г) сенсибилизация на дихателните пътища или кожата 
Некласифицирани 
въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране. 

д) мутагенност на зародишните клетки 
Некласифицирани 
въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране. 

е) канцерогенност 
Некласифицирани 
въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране. 

ж) репродуктивна токсичност 
Некласифицирани 
въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране. 

з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция 
Продуктът е класифициран: STOT SE 3 H336 

и) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция 
Некласифицирани 
въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране. 

и) опасност при вдишване 
Некласифицирани 
въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране. 

Опасни въздействия върху здравето 
Вдишване: Дразнене на дихателните пътища: Признаците / симптомите могат да 
включват кашлица, кихане, изпускане от носа, главоболие, дрезгавост и болки в 
носа и гърлото.  
Контакт с кожата: Не се очаква контактът с кожата по време на употреба на 
продукта да доведе до значително дразнене.  
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Контакт с очите: Умерено дразнене на очите: Признаците / симптомите могат да 
включват зачервяване, подуване, болка, сълзене и замъглено или замъглено 
зрение.  
Поглъщане: Стомашно-чревно дразнене: Признаците / симптомите могат да 
включват коремна болка, стомашно разстройство, гадене, повръщане и диария.  
Допълнителни ефекти върху здравето: Единичната експозиция може да причини 
ефекти върху целевите органи: Депресия на централната нервна система (ЦНС): 
Признаците / симптомите могат да включват главоболие, замаяност, сънливост, 
некоординираност, гадене, забавено време на реакция, замъглена реч, 
замаяност и безсъзнание. 

Токсикологична информация за основните вещества, открити в продукта: 
транс-дихлороетилен - CAS: 156-60-5 
a) остра токсичност: 

Изследване: LC50 - Начин на приемане: Вдишвани изпарения - Видове: Плъх 95.6 
mg/L - Продължителност: 4h 
Изследване: LD50 - Начин на приемане: Перорално - Видове: Плъх 7902 mg/kg 
Изследване: LD50 - Начин на приемане: Кожа - Видове: Заек > 5000 mg/kg 

б) корозивност/дразнене на кожата: 
Изследване: Дразнещ кожата - Начин на приемане: Кожа - Видове: Заек 
Отрицателен 

в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите: 
Изследване: Дразнещ очите - Начин на приемане: очи - Видове: Заек 
Положителен 

д) мутагенност на зародишните клетки: 
Изследване: Мутагенезис - Начин на приемане: Инвитро Отрицателен 
Изследване: Мутагенезис - Начин на приемане: Ин виво Отрицателен 

ж) репродуктивна токсичност: 
Изследване: Репродуктивна токсичност - Начин на приемане: Вдишване - Видове: 
Плъх Отрицателен 

з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция: 
Изследване: LOAEL - Начин на приемане: Перорално - Видове: Плъх 4500 mg/kg - 
Бележки: central nervous  
system depression - Може да причини сънливост или замаяност. 

и) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция: 
Изследване: NOAEL - Начин на приемане: Вдишване - Видове: Плъх 
Отрицателен 16 mg/L - Продължителност: 90 d - Бележки: liver | kidney and/or 
bladder | respiratory system 

 
11.2. Информация за други опасности 

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система: 
Няма налични вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, в 
концентрация >= 0,1% 
 

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация 
12.1. Токсичност 

Да се използва в съответствие с добрите практики на работа, като се избягва 
разпиляване на продукта в околната среда. 
Не е класифициран за екологични опасности 
въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране. 

12.2. Устойчивост и разградимост 
N.A. 

12.3. Биоакумулираща способност 
N.A. 

12.4. Преносимост в почвата 



Информационния лист за безопасност 

TOP FLUSH 

TOP FLUSH/2.0 

Страница № 8 на 11 

 

N.A. 
12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB 

vPvB Вещества: Никаква - PBT Вещества: Никаква 
12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система 

Няма налични вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, в 
концентрация >= 0,1% 

12.7. Други неблагоприятни ефекти 
Никакъв 
 

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците 
13.1. Методи за третиране на отпадъци 

Съберете, ако е възможно. Да се действа в съотвествие с местните и националните 
разпоредби. 

Допълнителна информация за изхвърлянето: 
Изхвърлете отпадъчния продукт в разрешено съоръжение за промишлени отпадъци. 
Като алтернатива за изхвърляне, изгаряйте в разрешено съоръжение за изгаряне на 
отпадъци. Правилното унищожаване може да изисква използването на допълнително 
гориво по време на процесите на изгаряне. Продуктите от изгарянето ще включват HF. 
Съоръжението трябва да е в състояние да борави с халогенирани материали. Празните 
барабани / бъчви / контейнери, използвани за транспортиране и боравене с опасни 
химикали (химически вещества / смеси / препарати, класифицирани като опасни според 
приложимите разпоредби), се считат, съхраняват, третират и изхвърлят като опасни 
отпадъци, освен ако в приложимите разпоредби за отпадъците не е определено друго. 
Консултирайте се със съответните регулиращи органи за определяне на наличните 
съоръжения за третиране и обезвреждане. 
 

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането 
 
 
 
14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер 

Стока, която не е опасна по смисъла на нормите за транспортиране. 
14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН 

N.A. 
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране  

N.A. 
14.4. Опаковъчна група 

N.A. 
14.5. Опасности за околната среда 

ADR-замърсител на околната среда: Не 
IMDG-Marine pollutant: No 

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите 
N.A. 

14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на 
Международната морска организация 

N.A. 
 

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба 
15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно 
безопасността, здравето и околната среда 

Директива 98/24/ЕО (рискове, свързани с химични агенти, появяващи се на работното 
място). 
Директива 2000/39/ЕО (гранични стойности на професионална експозиция) 
Регламент (EO) 1907/2006 (REACH) 
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Регламент (EO) 1272/2008 (CLP) 
Регламент (EO) 790/2009 (ATП 1 CLP) и (EC) 758/2013 
Регламент (EC) 2020/878 
Регламент (EC) 286/2011 (ATП 2 CLP) 
Регламент (EC) 618/2012 (ATП 3 CLP) 
Регламент (EC) 487/2013 (ATП 4 CLP) 
Регламент (EC) 944/2013 (ATП 5 CLP) 
Регламент (EC) 605/2014 (ATП 6 CLP) 
Регламент (EC) 2015/1221 (ATП 7 CLP) 
Регламент (EC) 2016/918 (ATП 8 CLP) 
Регламент (EC) 2016/1179 (ATП 9 CLP) 
Регламент (EC) 2017/776 (ATП 10 CLP) 
Регламент (EC) 2018/669 (ATП 11 CLP) 
Регламент (EC) 2018/1480 (ATП 13 CLP) 
Регламент (EC) 2019/521 (ATП 12 CLP) 
Регламент (EC) 2020/217 (ATП 14 CLP) 
Регламент (EC) 2020/1182 (ATП 15 CLP) 
Регламент (EC) 2021/643 (ATП 16 CLP) 

Ограничения, свързани със съдържащите се продукти или вещества, според Приложение 
XVII на Регламент (ЕO) 1907/2006 (REACH) и последващи изменения: 

Ограничения, свързани с продукта: 
ограничаването 3 
ограничаването 40 

Ограничения, свързани със съдържащите се съставки: 
ограничаването 75 

Там, където се прилагат, да се направи справка със следните нормативни документи: 
Директива 2012/18/ЕС (Севезо III) 
Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета (детергентите). 
Директива 2004/42/ЕО (VOC директива) 

 
Разпоредби, свързани с Директива 2012/18 ЕС (Севезо III): 

Категория Севезо III съгласно приложение 1, част 1 
NA 
 

 
15.2. Оценка на безопасност на химичното вещество или смес 

Няма извършена оценка на безопасност на химично вещество или смес за сместа 
 

РАЗДЕЛ 16: Друга информация 
Текст на изреченията използвани в параграф 3: 

H225 Силно запалими течност и пари. 
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. 
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж. 

 

Клас на опасност и 
категория на 
опасност 

Код Описание 

Flam. Liq. 2 2.6/2 Запалима течност, Категория 2 

Eye Irrit. 2 3.3/2 Дразнене на очите, Категория 2 

STOT SE 3 3.8/3 Специфична токсичност за определени 
органи (STOT) — еднократна експозиция, 
Категория 3 
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Този информационен лист за безопасност е бил актуализиран изцяло в съответствие с 
Регламент 2020/878. 
Класифициране и процедура, използвана за получаване на класификацията за смеси 
съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]: 
 

Класифициране съгласно Регламент (ЕО) № 
1272/2008 

Процедура за класифициране 

Eye Irrit. 2, H319 Изчислителен метод 

STOT SE 3, H336 Изчислителен метод 

 
Този документ е съставен от компетентен техник в областта на SDS, който е получил нужното 
обучение. 
Основни библиографски източници: 

ECDIN – Информационна мрежа и база данни за химикалите, касаещи околната среда 
– Център за проучвания, Комисия на Европейската общност 
ОПАСНИ СВОЙСТВА НА ПРОМИШЛЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ на SAX – Опасни свойства на 
промишлените материали – Осмо издание – Van Nostrand Reinold 

Информацията, която се съдържа там, се базира на нашите познания към посочената по-горе 
дата. Тя се отнася единствено за посочения продукт и не представлява гаранция за 
специфични качества. 
Ползвателят е длъжен да се увери в съответствието и пълнотата на тази информация, 
свързана със специфичната употреба на продукта. 
Този информационен лист за безопасност анулира и заменя всяко предишно издание. 
 
ADR: Европейска спогодба за международни превози на опасни товари 

по шосе. 
ATE: Оценка на остра токсичност 
ATEmix: Оценка на острата токсичност (Смеси) 
CAS: Химическата реферативна служба (Chemical Abstracts Service), 

подразделение на Американското химическо общество (American 
Chemical Society) (division of the American Chemical Society). 

CLP: Класификация, етикетиране, опаковане. 
DNEL: Безопасно равнище на излагане на въздействието (DNEL). 
EINECS: Инвентаризационен списък на Европейската общност на 

съществуващите търговски химични вещества. 
GefStoffVO: Постановление за опасните вещества, Германия. 
GHS: Глобална хармонизирана система за класифициране и 

етикетиране на химикали. 
IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт. 
IATA-DGR: Правилни за опасни товари на Международна асоциация за 

въздушен транспорт (IATA). 
ICAO: Международна организация за гражданска авиация. 
ICAO-TI: Технически инструкции на Международната организация за 

гражданска авиация. 
IMDG: Международен морски код на опасни товари. 
INCI: Международна номенклатура за козметични съставки. 
KSt: Коефициент на експлозия. 
LC50: Смъртоносна концентрация за 50 процента от изследваната 

популация. 
LD50: Смъртоносна доза за 50 процента от изследваната популация. 
PNEC: Предполагаема безопасна концентрация. 
RID: Правилник за международен железопътен превоз на опасни 

товари. 
STEL: Граница на краткосрочна експозиция. 
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STOT: Системна токсичност, насочена към специфичен орган. 
TLV: Граница на допустими стойности. 
TWA: Средно претеглено време 
WGK: Немски Клас на опасност на водата. 
 
 


