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11..  ИИДДЕЕННТТИИФФИИККААЦЦИИЯЯ  ННАА  ВВЕЕЩЩЕЕССТТВВООТТОО//ППРРЕЕППААРРААТТАА  ИИ  ФФИИРРММААТТАА//  

ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЕЕТТОО 

ННааииммееннооввааннииее  ннаа  ппррооддууккттаа  

ИИддееннттииффииккааттоорр  ннаа  ппррооддууккттаа  

РРееггииссттррааццииооннеенн  ннооммеерр  

  

УУппооттррееббаа  ннаа  

ввеещщеессттввооттоо//ппррееппааррааттаа::  

  

ДДооссттааввччиикк::  

  

  

  

  

ТТееллееффоонн  ппррии  ссппеешшннии  ссллууччааии::  

ЛЛооккааллнноо  ппррееддссттааввииттееллссттввоо::  

 AdBlue 
Воден разтвор на урея, AUS 32 
01-2114319081-63-хххх 

 

Добавка за редуциране на емисиите от азотни окиси в 
отработените газове от дизелови двигатели 

 

„Приста Ойл Холдинг” ЕАД  

България, гр. Русе 7002, бул. “Трети Март” № 46;  

тел: + 359 82 82 69 40 

information@prista-oil.bg  
 
112 

Национален токсикологичен информационен център,  

Многопрофилна болница за активно лечение и спешна 

медицина "Н.И.Пирогов"  

Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 409 

E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg 

http://www.pirogov.bg  

22..  ИИДДЕЕННТТИИФФИИККААЦЦИИЯЯ  ННАА  ООППААССННООССТТИИТТЕЕ::  

Препаратът не се класифицира като опасен съгласно регламент (ЕС) 1272/2008 на Европейския 
парламент и съвет относно класификацията, етикирането и опаковането на вещества и смеси, 
заменяща и отменяща директиви 67/548/ЕЕС и 1999/45/ЕЕС и изменяща регламент (ЕС) № 

1907/2006. 

  ККллаассииффииккаацциияя::  Сместа не се класифицира като опасно съгласно регламент (ЕС) 
1272/2008 на Европейския парламент и съвет относно 
класификацията, етикирането и опаковането на вещества и 
смеси, заменяща и отменяща директиви 67/548/ЕЕС и 
1999/45/ЕЕС и изменяща регламент (ЕС) № 1907/2006. Няма 
известни значими ефекти или критични опасности. Виж раздел 

11 за повече информация относно ефектите върху здравето и 
симптомите. 

ИИддееннттииффииккаацциияя  ннаа  

ррииссккооввееттее::  

ЕЕллееммееннттии  ннаа  ееттииккееттаа  

Няма 
 
Няма 

ККллаассииффииккаацциияя  ии  ееттииккииррааннее  ссъъггллаасснноо  ддииррееккттиивваа  11999999//4455//ЕЕСС  

ССииммввооллии::      

RR--ффррааззии  

SS--ффррааззии  

ДДррууггии  ооппаассннооссттии::  

Няма 
Няма 
Няма 

Няма налична информация 

 

33..    ССЪЪССТТААВВ//ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ЗЗАА  ККООММППООННЕЕННТТИИТТЕЕ 

Вещества: 

Класификация CAS № ЕС № Категория Н-фрази Пиктограма Съдържание 
(%) 

Урея 57-13-6 200-315-5 -- -- -- 32.5 
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Смеси: 

Класификация CAS № ЕС № Категория Н-фрази Пиктограма Съдържание 
(%) 

Урея -- -- -- -- -- -- 
 

Забележка: За пълния текст на Н-фразите вижте точка 16 

ХХииммииччеессккаа  ххааррааккттееррииссттииккаа::   

Воден разтвор на урея (32.5%) 

Няма налични съставки или допълнителни добавки, които на базата на текущия опит и знания 
на доставчика, и в използваните концентрации, да се класифицират като опасни за здравето 
или околната среда, и като такива да изискват цитиране в настоящия раздел. 

44..  ММЕЕРРККИИ  ЗЗАА  ППЪЪРРВВАА  ППООММООЩЩ  

ИИннххааллииррааннее::  

  

  

  

ППооггллъъщщааннее::  

  

  

ППооппааддааннее  ввъъррххуу  

ккоожжааттаа::    

  

ППооппааддааннее  вв  

ооччииттее::  

  

  

ООббщщии::  

  

  

  

  

  

  

ППррееддппааззввааннее  ннаа  

ллииццааттаа,,  ооккааззвваащщии  

ппъъррвваа  ппооммоощщ::  

Изнесете пострадалия на свеж въздух. Потърсете лекарска помощ, ако се 
появят симптоми. Когато в случай на пожар се погълнат продукти от 
разлагането, симптомите може да се забавят. Може да се наложи 
пострадалият да остане под лекарско наблюдение за 48 часа 

Измийте устата с вода. Ако материалът е бил погълнат и пострадалият е в 

съзнание, дайте да пие малко вода. Никога не давайте нищо през устата на 
човек в безсъзнание. Потърсете лекарска помощ, ако се появят симптоми.  
Измийте замърсената кожа с вода и сапун. Свалете замърсеното облекло и 
обувки. Потърсете лекарска помощ, ако се появят симптоми. 
 
Изплакнете веднага очите с много вода, като повдигате горния и долния 

клепачи. Проверете дали има контактни лещи и ги махнете. Продължете да 
изплаквате за още 10 мин. Потърсете лекарска помощ, ако настъпи 
раздразнение. 
Изнесете пострадалия на безопасно място колкото е възможно по-скоро. 
Ако е в безсъзнание, поставете в положение за реанимация. Ако не диша 
или дишането е неравномерно, или е спряло, направете изкуствено дишане 
или подайте кислород, но от обучен персонал. Поддържайте открити 

дихателните пътища. Разхлабете затегнати колани, яки, вратовръзки и др. 
и оставете пострадалия да почива на място с добра вентилация. 
 

Не трябва да се предприемат никакви действия, представляващи риск за 
оказващите първа помощ или ако не са преминали подходящо обучение. 

Вижте раздел 11 за повече информация относно въздействията върху здравето и 
симптомите 

ННаайй--ссъъщщеессттввееннии  ооссттррии  ии  

ннаассттъъппвваащщии  ссллеедд  ииззввеессттеенн  

ппееррииоодд    оотт  ввррееммее  ссииммппттооммии  ии  

ееффееккттии  

 

Няма налична информация 

  УУккааззааннииее    ззаа  ннееооббххооддииммооссттттаа    оотт  

ввссяяккааккввии  ннееооттллоожжннии  ммееддииццииннссккии  

ггрриижжии  ии  ссппееццииааллнноо  ллееччееннииее  

 

Няма налична информация 

55..  ППРРООТТИИВВООППООЖЖААРРННИИ  ММЕЕРРККИИ  

ССррееддссттвваа  ззаа  ггаассееннее  

  

ППооддххооддяящщии::  

  

  

ННее  ппооддххооддяящщии::  

  

ССппееццииффииччннии  ооппаассннооссттии,,  

ссввъъррззааннии  сс  ееккссппооззиицциияяттаа  ннаа  

ппррееппааррааттаа  ии    

  

  

  

  

Разтворът на уреята няма запалителни свойства. 
 
Използвайте само подходящи средства за гасене на възникналия 

пожар (като воден спрей (мъгла), пяна, сух химикал или 
въглероден двуокис). 
Не са известни 

 
По време на пожар или при нагряване, налягането се увеличава 
и съдовете могат да се пръснат. 
При възникване на пожар, моментално изолирайте мястото на 
пожара и изведете целия персонал на безопасно място. Не 
трябва да се предприемат никакви действия, представляващи 
риск за оказващите първа помощ, които трябва да са преминали 

подходящо обучение. 



                PPRRIISSTTAA  AAddBBlluuee    
ИИннффооррммааццииооннеенн  ллиисстт  ззаа  ббееззооппаасснноосстт  

 

Дата на издаване: 20.3.2014                              Дата на ревизиране                                          Стр. 3 / 6 

 

ппррооииззттииччаащщии  оотт  ттяяхх  ооппаассннии  

ппррооддууккттии  оотт  ииззггаарряяннееттоо::  

 

ССппееццииааллннии  ппррееддппааззннии  

ссррееддссттвваа  ззаа  ппоожжааррннииккааррииттее  
 

Продуктите от разлагането може да включват следните 
материали: въглеродни окиси; азотни окиси, амоняк 

 
Пожарникарите трябва да носят подходящо защитно облекло и 

самостоятелни апарати за дишане с цял шлем за лицето, 
работещи в режим на положително налягане. 

66..  ММЕЕРРККИИ  ППРРИИ  ССЛЛУУЧЧААЕЕНН  РРААЗЗЛЛИИВВ  

ЛЛииччннии  ппррееддппааззннии  ммееррккии::  

  

ММееррккии  ззаа  ооппааззввааннее  ннаа  

ооккооллннааттаа  ссррееддаа::  

  

  

  

ГГооллееммии  ррааззллииввии::  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ММааллккии  ррааззллииввии::  

Осигурете адекватна вентилация. Носете подходящи лични 
предпазни средства (виж раздел 8). 
Не допускайте разпръскване или изтичане на разлетия 
материал и попадането му в почвата,  в канализацията или във 
водни потоци. Информирайте съответните власти, ако продуктът 
е предизвикал замърсяване на околната среда (канализация, 
водни източници, почва или въздух). 

Спрете изтичането, ако не представлява риск за здравето и 
живота. Изнесете контейнерите от зоната на разлива. 
Предотвратете навлизането в канализацията, водни пътища, 
приземни помещения или ограничени пространства. Попийте 

със суха почва, пясък или друг негорим материал.  
Замърсеният абсорбент носи същите рискове като разлетия 
материал. 

Забележка: Вижте раздел 1 за информация за контакт при 
спешни ситуации и раздел 13 за изхвърляне на отпадъците. 
 
Спрете изтичането, ако не представлява риск за здравето и 
живота. Изнесете контейнерите от зоната на разлива. Попийте с 
подходящ, свързващ се с течността материал (пясък, диатомит 

(инфузорна пръст), универсални свързващи вещества и др.) или 
използвайте комплект за разливи. 
 

77..  РРААББООТТАА  СС  ВВЕЕЩЩЕЕССТТВВООТТОО//ППРРЕЕППААРРААТТАА  ИИ  ССЪЪХХРРААННЕЕННИИЕЕ  

РРааббооттаа  сс  ввеещщеессттввооттоо::  

  

  

  

  

ССъъххррааннееннииее::  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ППррееппоорръъччввааннии  ммааттееррииааллии  ззаа  

ооппааккооввккии:: 

Да не се допуска контакт с очите, кожата и облеклото.  
Да не се допуска вдишване на парите или изпаренията.  
Да се осигурят съоръжения за измиване на очите, разположени 
близо до работните места. 

 
Транспортира се в изолирани вагони или палетизирани 
пластмасови резервоари (IBC). Подходящи материали за тези 

резервоари са легирани стомани, различни пластмаси, а също и 
метални резервоари с пластмасови покрития. Не трябва да се 
използват материали като обикновена въглеродна стомана, мед, 
алуминий, сплави съдържащи мед или алуминий и 
галванизирани стомани. Производителят експедира 
разтворената урея с температура max 30С. За да се избегне 

кристализацията или хидролизата на разтвора, да се съхранява 
при обичайните условия (оптимално 25С). Дръжте съдовете 

плътно затворени и запечатани до момента на използването. 
Използвайте подходяща обваловка, за да не се допуска 

замърсяване на ОС. Съхранявайте съдовете на хладно и с добра 
вентилация място. Да се пази далеч от топлина и директна 
слънчева светлина. 
 

Да се използват оригиналните опаковки/съдове. 

88..  ККООННТТРРООЛЛ  ППРРИИ  ЕЕККССППООЗЗИИЦЦИИЯЯ//ЛЛИИЧЧННИИ  ППРРЕЕДДППААЗЗННИИ  ССРРЕЕДДССТТВВАА 
Параметри за контрол: 
Горна граница за експозиция (NPEL): няма установени норми за този продукт. 

Вещество ЕС NPEL Забележка 

Средна Краткосрочна 
ml.m-3 

(ppm) 
(mg.m-3) категория mg.m-3 

Амоняк  231-635-3 20 14 -- 36  
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Средства за контрол на експозицията: 
Да се осигури адекватна вентилация. 

 

ЗЗаащщииттаа  ззаа  ооччииттее//ллииццееттоо::  
 

ЗЗаащщииттаа  ззаа  ккоожжааттаа::  

  

  

  

  

РРеессппииррааттооррннаа  ззаащщииттаа::  

  

ТТееррммоо--ооппаассннооссттии::  

Да се използват подходящи защитни очила 
 

I. Защита за ръцете: да се използват подходящи 
ръкавици. За избора на подходящ материал за 
ръкавиците се консултирайте с доставчика им. 

II. Други: Да се носи подходящо предпазно облекло и 

обувки. 
Да се използва ефективен респиратор, маска с филтър против 
амоняк. 
Няма налична информация 

 
Наименование на съставката:            Професионални норми за  

                                                               експозиция 
              Урея.                                 Няма известни гранични стойности за експозиция. 
 

ППррооффеессииооннааллннии  ссррееддссттвваа  ззаа  

ккооннттрроолл  ннаа  ееккссппооззиицциияяттаа::  

  

РРеессппииррааттооррннаа  ззаащщииттаа::  

  

  

  

  

  

ЗЗаащщииттаа  ззаа  рръъццееттее::  

  

  

ЗЗаащщииттаа  ззаа  ооччииттее::  

  

ЗЗаащщииттаа  ззаа  ккоожжааттаа::  

  

  

  

  

  

ККооннттрроолл  ннаа  ввъъззддееййссттввииееттоо  ннаа  

ппррееппааррааттаа  ввъъррххуу  ооккооллннааттаа  

ссррееддаа::  

Да се осигури адекватна вентилация. 

 
 

Да се носи подходящ респиратор, когато вентилацията не е 
адекватна. Изборът на респиратор трябва да се базира на 
известни или очаквани нива на експозиция, опасностите на 
продукта и безопасните работни норми на избрания респиратор. 
Препоръчва се филтър за органични изпарения (тип А), филтър 
за амоняк (тип К) 

Да се използват химически устойчиви, не пропускащи ръкавици 
BS EN 374:2003, класс 1 - латекс. 
 
Използвайте защитни очила, специално проектирани да 
предпазват от плискащи течности 
Да не се допуска попадане върху кожата. Да се носи подходящо 
защитно облекло (EN471). 

Измивайте дланите и ръцете до лактите и лицето много добре 
след работа с химически продукти, преди храна/ пушене и 

използване на тоалетната, и в края на всяка работна смяна. 
 
Трябва да се проверят емисиите от вентилацията или 
съоръженията, участващи в работния процес, за да се 
гарантира тяхното съответствие с изискванията на законите за 

опазване на околната среда. 
 

99..  ФФИИЗЗИИЧЧННИИ  ИИ  ХХИИММИИЧЧННИИ  ССВВООЙЙССТТВВАА  

Външен вид: 
Физично състояние 
Цвят 
Мирис 
Информация за безопасността   
рН 
Вискозитет, динамичен  

Плътност 
Температура на топене 

Температура на кипене 
 
Разтворимост във вода 
Молекулно тегло 
Термопроводимост при 25С 
Специфична топлина при 25С 

Повърхностно напрежение 
Рефракционен индекс при 20С 

Температура на кристализация 

 

 
Течност  
Безцветна   
Възможно е с лек дъх на амоняк. 
 
max 10 (10% воден разтвор) 
1.4 mPa.s при 25C  

1.09 g/cm3 [20C] 

-11.5 C 

103С 

100С - температура на разлагане 

Лесно се разтваря   
60.06 kg/kmol 
Прибл. 0.57 W/m.K 
Прибл. 3.4 kJ/kg.K 

Min 65 Mn/m 
1.3814 - 1.3843 
-11.5С 
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1100..  ССТТААББИИЛЛННООССТТ  ИИ  РРЕЕААККТТИИВВООССППООССООББННООССТТ  

ССттааббииллнноосстт::  

  

ООппаассннии  ппррооддууккттии  ппррии  

ррааззппааддааннее::  

Продуктът е стабилен. При нормални условия на съхранение и 

употреба, не настъпва опасна полимеризация (виж т.7). 
 
Амоняк (газ) 
При нормални условия на съхранение и употреба не трябва да 
се образуват опасни продукти от разпадане. 
 

1111..  ТТООККССИИККООЛЛООГГИИЧЧННАА  ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  

ППооттееннццииааллннии  ааккууттннии  ееффееккттии  

ввъъррххуу  ззддррааввееттоо::  

  

ВВддиишшввааннее::  

  

  

ППооттееннццииааллннии  ххррооннииччннии  

ееффееккттии  ввъъррххуу  ззддррааввееттоо::  

  

ЗЗннаацции//ссииммппттооммии  ззаа  ппррее--

ееккссппооззиицциияя    

  

Когато продуктът се използва съгласно указанията не се 
очакват неблагоприятни ефекти върху здравето. 
 

Експозицията на продукти от разпадането може да причини 
вреди за здравето. Някои сериозни въздействия може да се 
забавят след експозицията  
 
Няма известни значителни ефекти или критични опасности за 
здравето. 

 

Няма конкретна информация  
 

1122..  ЕЕККООЛЛООГГИИЧЧННАА  ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  

ВВъъззддееййссттввиияя  ввъъррххуу  ооккооллннааттаа  

ссррееддаа::  

  

ТТооккссииччнноосстт  ззаа  ввооддннииттее  

ооррггааннииззммии::  

  

  

ТТооккссииччнноосстт  ззаа  ввооддннииттее  

ооррггааннииззммии::  

  

  

ББииоо--ррааззггррааддииммоосстт  

Препаратът не се класифицира като опасен съгласно директива 
1999/45/ЕС и нейните изменения. 
 
Токсичен към рибите (мъздруга или дойца) 
Доза >6810 mg/l по отношение на уреята 
Време за експозиция: 96 часа. 
 

ЕС50 водни бълхи (голяма водна бълха)) 
Доза >10000 mg/l по отношение на уреята 
Време за експозиция: 24 часа. 
 
Лесно био-разградим  

Да не се допуска неконтролирано изпускане на продукта в 
околната среда. 

1133..  ССЪЪООББРРААЖЖЕЕННИИЯЯ  ППРРИИ  ИИЗЗХХВВЪЪРРЛЛЯЯННЕЕ//ТТРРЕЕТТИИРРААННЕЕ  ННАА  ООТТППААДДЪЪЦЦИИТТЕЕ  

ММееттооддии  ззаа  ииззххввъъррлляяннее::  

  

  

  

  

    

  

ООппаассннии  ооттппааддъъцции::  

Изхвърлянето на продукта, негови разтвори и съпътстващи 
продукти трябва винаги да става при стриктно спазване на 

изискванията за защита на околната среда и законите, 
третиращи изхвърлянето на отпадъците и всички изисквания на 
местните и регионалните власти. 
Изхвърляйте излишните или не подлежащи на рециклиране 
продукти посредством лицензирани за тази цел контрагенти. 
Доколкото е известно на доставчика, настоящият продукт не се 
счита за опасен отпадък, съгласно дефинираното от ЕС в 

директива 91/689/ЕЕС. 

1144..  ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ЗЗАА  ТТРРААННССППООРРТТИИРРААННЕЕ  

Продуктът не се класифицира, т.е. не се счита за опасен материал съгласно оранжевата книга 
на ООН и международните транспортни кодове, като RID (ЖП), ADR (автомобилен) и IMDG 

(морски). 

1155..  ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ССЪЪГГЛЛААССННОО  ДДЕЕЙЙССТТВВААЩЩААТТАА  ННООРРММААТТИИВВННАА  УУРРЕЕДДББАА  

Класифицирането и етикирането са определени съгласно директиви на ЕС 67/548/ЕЕС и 

1999/45/ЕС (в т.ч. и измененията им) и като е взета предвид предвидената употреба на 
продукта. 

RR--  ффррааззии::  

  

ППррееддннааззннааччееннииее  ннаа  

ппррооддууккттаа  

Настоящият продукт не се класифицира, съгласно европейското 
законодателство 
Индустриални приложения 
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ЕЕввррооппееййссккии  ссппииссъъцции    Всички компоненти са изброени или освободени от вписване 

1166..  ДДРРУУГГАА  ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ      

Исторически факти:  

ДДааттаа  ннаа  ииззддааввааннее: 
 

ДДааттаа  ннаа  ппррееддиишшннооттоо  

ииззддааннииее::  

ВВееррссиияя  

ССппииссъъкк  ссъъсс  ссъъооттввееттннииттее  

НН--ффррааззии::  

 
20.01.2014 
 
30.01.2013 
 

8.0 
 
Няма 

Забележка за читателя: 

Информацията отговаря на нашите текущи знания и описва продукта от гледна точка на изискванията за безопасност. 

Ето защо информацията не бива да се счита като гаранция за конкретни свойства на продукта. Получателят на 

продукта носи пълна отговорност за удовлетворяване на действащото законодателство и нормативни разпоредби. 

Окончателното решение дали даден материал е подходящ е единствено на потребителя. Всички материали може да 

представляват неизвестен риск /опасност и трябва да се използват внимателно. 

Фирма PRISTA OIL Holding BV отказва всякаква отговорност за щети и загуби, възникнали в резултат на използването на 

данни, информация или препоръки, посочени в настоящия Информационен лист за безопасност. 

 


