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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА МАТЕРИАЛА (MSDS) 

Съгласно Регламент (ЕС) 1907/2006  

 

Дата на последна редакция: 8 Октомври 2019 г.  Дата на отпечатване: 11 Октомври 2019 г. 

 

Наименование  Течен неорганичен калциево-магнезиево– азотен тор  „ДУАЛ СТАР“   
 

1. Информация за продукта 
 
1.1 

Търговско наименование “DUAL STAR“/ „ДУАЛ СТАР“   

Наименование (IUPAC): - 

Други наименования: ЕС Тор, течен калциево-магнезиево–азотен тор    

1.2 

Вид тор: 10-0-0+10CaO+7ΜgO 

Форма: течна 

Вид употреба: тор 

Не се препоръчва за употреба при: няма  

1.3 

Подробности за доставчика  

Производител / Доставчик: LЕDRA LTD-AGROCHEMIKA, Агиос Атханасиос, 

Солун, PC 577003, тел. 2310.702347-702369. Предоставяне на 

информация за листа за безопасност на материала: mail@ledra.gr , Eфи 

Тсургиани. 

1.4 

Телефонен номер за спешни случаи (09: 00-16: 00): 0885 208 186 – 

Миглена Александрова  

Национален токсикологичен информационен център „Клиника по 

токсикология – Пирогов“ - +359 2 / 915 44 09  

Национален център за спешна помощ: 112 
2. Оценка на риска  2.1  

Класификация 

Класификация на сместа съгласно Регламент.1272 / 2008 (CLP): 

Категория и клас 

на риска  

Остра токсичност, категория 4, H302 

Сериозно увреждане на очите, категория 1, H318 

Рискови 

пиктограми и 

предупредителна 

дума: 

 ОПАСНО  

 

 

 

Декларации за 

опасност: 

H302 Вреден при поглъщане. 

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. 

ПРОИЗВОДИТЕЛ: 
 

ЛЕДРА АГРОКЕМИКЪЛС – ГЪРЦИЯ 

Солун, Ажиос Атанасиос, 570 03 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

ЛЕДРА БЪЛГАРИЯ ООД 

Добрич, бул.Трети Март 50  

Тел.факс: 058/ 604 440 

www.ledrabg.com, ел.поща: tangrabg@mail.bg 
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Мерки за 

безопасност:  

P201 Преди употреба се снабдете със специални 

инструкции. 

P264 Да се измие... старателно след употреба. 

P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на 

продукта. 

P280 Използваи ̆те предпазни ръкавици/предпазно 

облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. 

P301 + P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се 

обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар 

при неразположение. 

P330 Изплакнете устата. 

P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: 

Промиваи ̆те внимателно с вода в продължение на 

няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има 

такива и доколкото това е възможно. Продължаваи ̆те 

да промивате. 

P337 + P313 При продължително дразнене на очите: 

Потърсете медицински съвет/помощ. 

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в одобрено 

устройство за изхвърляне на отпадъци. 
 

 

 

 

 

 

 

3. Състав / информация за 

веществата 

2.2  

Елементи на етикета  

2.3  

Други опасности  

Резултати от оценката на PBT или vPvB, PBT: Не е приложимо, vPvB: Не е 

приложимо 

3.1  

Вещества  

3.2 Смеси: 

Описание на сместа: Смес от калциев нитрат. Опасни съставки: 

 

CAS No EC No %w/w Наименование  

Класификация съгласно 

Регламент (ЕО) 

1272/2008 (CLP) 

15245-

12-2 

 239-

289-5 

30% 

Азотна киселина, 

амониево-

калциева сол 

Остра токсичност, 

категория 4, H302 

Сериозно увреждане на 

очите, категория 1, 

H318 

13446-

18-9 

233-

826-7 

40% Магнезиев нитрат 

хексахидрат  

Дразнене на очите, клас 

2, Н319 
 

4. Мерки за оказване на 

първа помощ 

4.1 Описание на мерките за първа помощ 

При контакт с очите 

Изплакнете веднага обилно с течаща вода за най-малко петнадесет минути, 

дръжте клепачите отворени и от време на време повдигайте горния или 

долния клепач. Махнете контактните лещи, ако има такава възможност. 

Продължете да миете очите. Потърсете лекарска помощ, ако симптомите не 

отшумят. 

При контакт с кожата 

Измийте участъка от кожата, който е влязъл в контакт обилно с течаща вода 

и сапун в продължение на най-малко 15 минути и премахнете всяко 

контактно облекло и или симптомите не отшумяват.  

При поглъщане 

Потърсете лекарска помощ, ако не се чувствате добре. Измийте устата си с 

много вода и пийте големи количества вода. Не предизвиквайте 

повръщане. Никога не давайте нищо в устата на човек, който е в 

безсъзнание. 

След вдишване 

Незабавно изведете пострадалия на чист въздух, ако се появят 
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неблагоприятни симптоми (напр. дразнене, замаяност, сънливост или 

респираторно дразнене). Ако пострадалият не диша, направете изкуствено 

дишане и ако има затруднено дишане, доставете кислород, потърсете 

лекарска помощ. Потърсете лекарска помощ, ако прахът се е вдишал силно 

и жертвата не се чувства добре. 

4.2.  

Най-важни симптоми и ефекти, незабавни или забавени: Вредно при 

поглъщане. Причинява сериозно увреждане на очите. 

4.3   

Показания за незабавна медицинска помощ и специално лечение: 

Лечение въз основа на симптоми.    

5.Противопожарни мерки 5.1  

Средства за гасене 

5.1.1. Подходящи пожарогасителни средства 

Използвайте много вода.  

5.2.1. Неподходящи пожарогасителни средства 

НЕ използвайте пяна или химически пожарогасители и НЕ прилагайте 

гасене с пара или пясък. 

 5.2  

Опасни продукти от разпадане могат да се образуват в случай на пожар: 

въглеродни окиси, азотни оксиди (NOx). EUH044 - Опасност от експлозия 

при умерено нагряване. 

 5.3  

Съвети за пожарникарите 

Цялостно защитно облекло. Филтриращ респиратор под налягане с цулостно 

покритие на лицето. Облеклото трябва да бъде в съответствие с 

европейският стандарт EN 469. 

5.4 

Допълнителна информация: -  

 

 

 

6. Мерки при аварийно 

изпускане 

 

 

6.1  

Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни 

случаи 

Продуктът е опасен и трябва да се избягва контакт с кожата и очите, затова 

трябва да се използват гумени ръкавици и всички необходими лични 

предпазни средства. Важно е да се обърне специално внимание на очите. 

Поради тази причина е необходимо да се използват предпазни очила при 

работа с материала. Ограничава се достъпа на незащитените и 

неоторизирани лица, като се извеждат на безопасно място. Изолирайте 

зоната за разлива. Увеличете вентилацията. Носете предпазни средства, за 

да предотвратите замърсяване на кожата, очите и дихателните пътища. 

6.1.1 За авариен персонал: 

Трябва да се избягва контакт с кожата и да се използват гумени ръкавици. 

Необходимо е специално внимание на очите, затова е необходимо да се 

използват предпазни очила, когато се занимавате с преместване и особено 

изпомпване на материал. 

6.1.2 За хората, които оказват първа помощ: 

Няма друга подходяща информация 

 6.2  

Трябва да се вземат мерки, за да се гарантира, че разтворът няма да 

попадне в отводняващи тръби. Предотвратете навлизането на тора в 

повърхностните води или отводнителните системи. Не изхвърляйте директно 

във вода. При оттичане, причинен от голям теч се свържете с местната 

екологична администрация.  

 6.3  

Методи и материали за почистване 

Разпръснатото количество тор следва да се събере, почисти от 

замърсителите и да се прибере в чист отворен контейнер за по-нататъшно 
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управление. Да не се допуска смесване с дървени стърготини и други 

запалими материали. Повече информация ще намерите в следните 

раздели: 7 за управление и съхранение, 8 за лична защита и 13 за 

изхвърляне. 

В случай на големи количества, след изтичане без риск, продуктът се събира 

с подходящо устройство (напр. Лопата) в подходящи контейнери (например 

пластмасови). Пазете от запалими материали. Пазете от несъвместими 

вещества. Събиране на материал -  в съответствие със спецификациите. 

В случай на малки количества, след като безрисковият теч е прекратен, 

съберете продукта в контейнери с подходящ етикет за оползотворяване или 

изхвърляне. Не премахвайте етикета на опаковката, докато не бъде 

отстранен. Почистете засегнатата област с голямо количество вода. 

Почистете замърсените повърхности много добре. 

6.4 

Позоваване на други раздели: 

Повече информация в раздели: 7 за работа, 8 за лична защита и 13 за 

изхвърляне. 

7. Работа и съхранение 7.1  

Предпазни мерки за безопасна работа 

Продуктът е опасен. Следователно трябва да се имат предвид предложените 

предпазни мерки за работа с химикали. Избягвайте примеси. Осигурете 

добра вентилация. Избягвайте контакт с кожата, очите и дрехите. Винаги 

носете лични предпазни дрехи (глава 8). Сменете веднага напръсканите и 

импрегнирани работни дрехи. Замърсените и мокри дрехи незабавно 

промийте с вода. Издайте инструкции за безопасност и експлоатация. Не 

връщайте обратно, никакъв остатъчен продукт в оригиналния контейнер с 

цел да го използвате повторно. 

 7.1.1 Защита от пожар  

- Избягвайте слънчевата светлина, топлината, топлинния ефект. 

- Пазете от източници на запалване 

- Без пушене. 

- Пазете от запалими материали. 

- Пазете от несъвместими вещества. 

7.1.2 Не яжте, не пийте и не пушете на работното място. Измийте ръцете си 

след употреба. Махнете замърсените дрехи и предпазни средства преди да 

влезете в местата за хранене 

7.2 

Условия за безопасно съхраняване и несъвместимост: 

7.2.1 Технически мерки / Условия за съхранение: 

Съхранявайте продукта в оригиналния контейнер. Съхранявайте 

контейнера плътно затворен на хладно, сухо и добре проветриво място. 

Съхранявайте продукта далеч от топлина, искри, пламъци и други източници 

на запалване, далеч от пряка слънчева светлина и далеч от несъвместими 

материали (вижте раздел 10). 

7.2.1.1 Подходящ материал за тубите/контейнерите: 

Използвайте туби/контейнери, които са произведени от специално 

одобрени материали. Подходящи материали са фибростъкло, полипропилен, 

PVC или друг пластмасов материал. Използвайте само подходящи 

материали за транспортиране, съхранение, употреба и монтаж на 

резервоари. Осигурете подходящи вентилационни системи в складовите 

помещения. Редовно проверявайте тяхната работа. Резервоарите за 

съхранение трябва да бъдат разположени в други подходящи резервоари. 

Редовно наблюдавайте тубите/контейнерите и резервоарите за всякакви 

промени, като корозия, подуване, повишаване на температурата и т.н. 

Винаги носете и съхранявайте контейнерите изправени. След ползване на 

продукта тубата/контейнерът трябва да се затвори плътно. Съхранявайте 

тубата/контейнера плътно затворен. Винаги обръщайте внимание на 

хидроизолацията. Избягвайте течове. Избягвайте остатъците от продукти 

върху или в контейнери. Продуктовите контейнери могат да бъдат опасни, 

тъй като задържат остатъци от продукта (прах, твърди частици). 
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7.3  

Специфична употреба 

Торът е предназначен за торене с калций на растителни култури. Почвено 

приложение преди и след сеитба/засаждане, чрез капоково напояване. 

Прилага се и листно. Да се съхранява до две години на сухо и хладно в 

затворено помещение и в оригиналната опаковка. Да се държи далеч от 

слънчева светлина. 

 

8. Контрол на 

експозицията/предпазни 

средства/лична защита 

8.1  

Параметри на контрол 

Ограничения на експозицията (ACGIH 2003): Не е приложимо. 

DNEL - няма данни 

PNEC 

PNEC елемент 

Питейна вода: 0,45 mg / L 

Морска вода: 0,045 mg / L 

Периодични освобождавания: 4,5 mg / L 

STP 18 mg / L 

8.2 

Контрол на експозицията 

8.2.1 Подходящи инженерни контроли: 

Измиването на очите и безопасният душ е добра индустриална практика за 

съоръженията за съхранение или работа с този материал. Съхранявайте 

контейнерите затворени, когато не се използват. Осигурете адекватна 

вентилация, особено на закрито. 

8.2.2 Индивидуални мерки за защита: 

Препоръчително е да се внимава при работа с химикалите. Носете 

подходящо защитно облекло, ръкавици и защита средства за очите и лицето. 

Използваните лични предпазни средства трябва да отговарят на 

изискванията на Директива 89/686 / ЕИО и нейните изменения 

(обозначение "CE"). Те се определят по отношение на работното място в 

контекста на анализ на риска в съответствие с Директива 89/686 / ЕИО и 

нейните изменения. 

8.2.2.1 Хигиенни мерки: 

Избягвайте контакт с кожата, очите и дрехите. Осигурете добра вентилация. 

Не яжте, не пийте и не пушете по време на работа. Измийте ръцете и / или 

лицето преди почивките и в края на работа с материала. Избягвайте 

контакт с продукта. Сменете веднага замърсените работни дрехи и 

незабавно ги промийте с вода. След всяка употреба почиствайте всички 

замърсени защитни средства. 

8.2.2.2 Спецификации на оборудването: 

Защита на ръцете: Химически и водонепроницаеми ръкавици, отговарящи 

на одобрен стандарт, трябва да се използват непрекъснато по време на 

работа. Подходящи са ръкавици от PVC, неопрен, естествен каучук или 

Viton. 

Защита на очите: Защитни очила в съответствие с EN166 или лицев щит.  

Подходящи материали за защита на очите / лицето са: PVC / найлон, 

поликарбонатен екран. 

Използвайте подходящ респиратор, в зависимост от прогнозното ниво на 

експозиция. 

Защита на тялото: Защитно облекло. Носете предпазно облекло. Подходящи 

материали са PVC, неопрен, естествен каучук или Viton. Гумени или 

пластмасови ботуши. 

8.2.3 Контрол на експозицията на околната среда: 

Не позволявайте неконтролирано изхвърляне на продукта в околната среда. 

9. Физични и химични 

свойства 

9.1  

Информация за основните физични и химични свойства: 

 

Форма: течност 
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Цвят: Бял, жълт 

Мирис: Без мирис 

Праг на мирис Не е посочено 

pH (1/10): 6,6-7,6 (20oC) 

Точка на топене: Не е приложимо 

Точка на кипене: 100 ° C 

Точка на експлозия: Не е приложимо 

Ограничения за опасност от експлозия: Долна / горна: Не е приложимо/Не 

е приложимо 

Неопределена скорост на пара 

Точка на възпламеняване: Незапалим 

Запалимост: Незапалим 

Температура на самозапалване Не е посочено 

Температура на разлагане: Не е посочено 

Свойства на експлозията: Не е експлозивно 

Окислителни свойства: Няма налични данни 

Относителна плътност: d = 1,4 - 1,5 

Парно налягане: Не е посочено 

Плътност на парата: Не е посочено 

Коефициент на разпределение (n-октанол / H2O): Няма налични данни 

Разтворимост във вода: Неприложимо 

Вискозитет: d = 1,4 - 1,5 

Молекулен тип: Не е приложимо 

  
  

10. Стабилност и 

реактивност 

10.1  

Реактивност: 

Няма данни.  

 10.2 

Химична стабилност: 

Сместа е стабилна при нормални условия на съхранение и работа.  

 10.3  

Възможност за опасни реакции: Няма при нормални условия.  

 10.4  

Условия, които трябва да се избягват: Отопление над 170oC , ненужно 

излагане на въздух, близост до източници на топлина / огън. 

 10.5  

Несъвместими материали: Запалими материали, редуциращи материали, 

киселини, алкали, сяра, хлор, нитрити, хром, метални прахове, вещества, 

съдържащи метали. 

 10.6 Опасни продукти на разпадане: Азотни оксиди, метални оксиди. 

11. Токсикологична 

информация 

Цялата информация се отнася до веществото на "азотна киселина, 

амониева калциева сол" и до информацията, предоставена от 

производителя на това вещество. 

11.1  

Токсикологична информация: 

Непосредствен риск от токсичност:  

LD50 / перорално / плъх: 300-2000 mg / kg телесно тегло 

LD50 / кожа / плъх:> 2000 mg / kg телесно тегло 

11. 2 Дразнене на кожата и разяждащо действие: Няма известна 

информация за самия продукт. 

11.3 Информираност: Няма данни 

11.4 Остра и продължителна токсичност: Няма данни 

11. 5 Специфична токсичност за целевите органи - еднократна експозиция: 

Няма данни 

11.6 Друга информация за остра токсичност: Няма данни 

 

 

12. Екологична 

 

 

Цялата информация се отнася до веществото на "азотна киселина, 
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информация амониева калциева сол" и до информацията, предоставена от 

производителя на това вещество. 

12.1  

12.1.1 Водна токсичност: Няма данни  

12.1.2 Токсичност към други организми: 

Водорасли / водни растения: EC50 (48h)> 100 mg / L (Daphnia magna) 

Риба: LC50 (48h) = 447 mg / L (Cyprusinus carpio) 

Ракообразни EC50: EC50 (72h)> 100 mg / L (Pseudokirchnerella 

subcapitata) 

12.2  

Устойчивост и разградимост:  

12.2.1 Биоразграждане : деградация  

12.2.2 Химическо разграждане: Няма данни 

12.3  

Биоакумулиращ потенциал: Няма данни  

12.4  

Подвижност в земята: Няма данни 

12.5  

Резултати от оценката на PBT и vPvB: 

Продуктът е неорганично вещество и не отговаря на критериите за PBT и 

vPvB в съответствие с приложение XIII към REACH. 

12.6  

Други неблагоприятни ефекти: Няма данни   

 

  

  

13. Информация за 

материала на опаковката 

13.1  

Методи за управление на отпадъците: 

Този продукт и неговите контейнери трябва да се изхвърлят безопасно. 

Трябва да се внимава при работа с празни контейнери, които не са 

почистени или изплакнати. Празните контейнери могат да имат остатъци от 

продукта. Да се избягва разливане на продукта, изтичането му в почвата, 

във водоносния хоризонт, в канализацията и в отводнителните канали. 

13.1.1 Продукт: 

Отпадъците се изхвърлят в съответствие с местните разпоредби. Не трябва 

да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. При възможност от 

рециклиране/събиране се свържете с компетентните органи.  Остатъците и 

нерециклируемите разтвори се предават на оторизирана компания за 

третиране. При малки количества, събирането може да се извърши, 

съгласно местните разпоредби, след разреждане с много вода. 

13.1.2 Мръсни опаковки: 

Не използвайте повторно празни контейнери и ги извадете в съответствие с 

местните разпоредби Не смачквайте, не нарязвайте, не пробивайте, не 

смилайте, не изгаряйте. 

14. Информация за 

транспортирането 

Сместа не съдържа опасни за околната среда вещества. 

14.1. UN номер: - 

Сухопътен транспорт: ADR / RID / GGVS / GGVE – неприложимо  

Транспорт по вътрешни водни пътища: И / ADNR - неприложимо 

Въздушен транспорт: ICAO / IATA - неприложимо 

14.2. Име на съответната мисия на ООН: - 

14.3. Клас на риск по време на транспорт: - 

Опасен номер: - 

14.4. Група за опаковане: - 

14.5. Опасности за околната среда: Неприложимо 

14.6. Специални предпазни мерки за потребителски EMS номер: - 

MFAG: - 

Материал № / Писмо: - 

14.7 Превоз на насипни товари в съответствие с приложение II към MARPOL 

73/78 и IBC код: Не е приложимо 
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15. Нормативна уредба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Друга информация 

15.1  

Наредби / законодателство за безопасност, здраве и околната среда 

относно веществото (съдържащо се в сместа): 

Регламент (ЕО) № Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент 

и на Съвета от 18 декември 2006 г. 

Регламент (ЕС) № Регламент (ЕО) № 453/2010 на Комисията от 20 май 

2010 г. за изменение на 1907/2006 г. 

Регламент (ЕО) № Регламент 2015/830 на Комисията от 28 май 2015 г. за 

изменение на 1907/2006 г. 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) относно класифицирането, опаковането 

и етикетирането на вещества и смеси. 

 

15.2  

Оценка на химическата безопасност: Не е извършена от производителя на 

веществото. 

 

16.1  

Съкращения на бележки под линия на информационния лист за 

безопасност: 

CLP: Класификация етикетиране на опаковки. 

TWA - TWA (средно претеглена стойност) 

STEL - STEL (краткосрочна граница на експозиция) 

Ceiling - Максимална гранична стойност 

TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества в САЩ, раздел 8, буква б) 

Опис 

DSL / NDSL - Списък на домашни вещества в Канада / Списък на не-

домашни вещества 

EINECS / ELINCS - Европейски списък на съществуващи химически 

вещества / Европейски списък на нотифицираните химически вещества 

ENCS - Съществуващи и нови химически вещества в Япония 

IECSC - Китай опис на съществуващи химически вещества 

KECL - Съществуващи и оценени химически вещества в Корея 

PICCS – Филипински регистър на химикалите и химическите вещества 

AICS - Австралийски регистър на химическите вещества 

 

Метод за класифициране на сместа в съответствие с Регламент 1272/2008: 

Остра токсичност, категория 4, H302 

Сериозно увреждане на очите, категория 1, H318 

H302 Вредно при поглъщане 

H318 Причинява сериозно увреждане на очите 

Специални фрази: 

„Съдържа калциев нитрат“ 

„Съдържа магнезиев нитрат“ 

 

Тази информация е точна и достоверна и се основава на сегашното ни 

ниво на познания и знанията на производителя на съдържащото се в нея 

вещество. Не се предоставя гаранция за специфични характеристики на 

продукта и от това не произтичат правни последици. На своя собствена 

отговорност професионалният потребител, за когото е предназначен 

продуктът, ще прецени дали е удовлетворен от целесъобразността и 

пълнотата на такава информация за нейното конкретно използване на 

материала. 

 За допълнителна информация се свържете с: г-жа Миглена Александрова, 

тел. +359 885 208 186. 

  

 

Ледра България ООД  
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