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1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/ СМЕСТА И НА ФИРМАТА/ 
ПРЕДПРИЯТИЕТО 

 
· 1.1 Идентификатор на продукта 

 

· Търговско наименование: Асфалт (ВСИЧКИ ТИПОВЕ) 
· CAS номер: 

8052-42-4 
· ЕО номер: 

232-490-9 
· Регистрационен номер 01-2119480172-44-xxxx 

 

· 1.2 Идентифицирани приложения на веществото или сместа и приложения, които не се 
препоръчват 

 

· ПРОМИШЛЕНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 
Производство на субстанция 
Използване на веществото като междинен продукт 
Разпространение на субстанция 
Приготвяне и (пре)пакетиране на субстанции и смеси 
Използване в 
покрития 
Използване като 
горивен 
лубрикант 

· ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 
Използване в покрития 
Използване в пътни и строителни приложения 
Лубриканти (ниска степен на отделяне) 
Лубриканти (висока степен на отделяне) 

· ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ Използване в покрития 
 

· 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 
· Производител/ доставчик: 

HELLENIC PETROLEUM S.A. (ХЕЛЕНИК ПЕТРОЛИУМ Ес.А.) 
8A, Chimarras Str, 151 25, Maroussi, Greece (Гърция) 
тел. +30 210 6302 000 
факс +30 210 6302 510/511 

· Допълнителна информация може да бъде получена от: reach@helpe.gr 
 

· 1.4 Телефон за спешни случаи: 
 

Национален център за спешна помощ: 166 
Национален токсикологичен център: (+30) 210 7793777 

 

 
 
 

2 ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА РИСКОВЕТЕ 
 

· 2.1 Класификация на веществото или сместа 
 

· 2.1.1 Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 
Веществото не е класифицирано по регламента за класифициране и етикетиране (CLP). 

 

· 2.1.2 Класификация в съответствие с Директива 67/548/ЕИО или Директива 1999/45/ЕО 
Веществото не е класифицирано в съответствие с Директива 67/548/ЕИО или Директива 1999/45/ЕО. 

· Описание на опасностите: Не е приложимо. 
· Информация във връзка със специфичните опасности за човека и околната среда: Не е приложимо. 

 

· 2.2 Елементи на етикета 
· Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 Не се изисква. 
· Пиктограми за опасност Не се изисква. 
· Сигнална дума Няма - не се изисква. 

 

· Предупреждения за опасност Не са класифицирани. 
(Продължава на страница 2) 

 
 
 

10-12-2012 Версия: 0003 Страница 1 от 40 
35.0.27 

mailto:reach@helpe.gr


 
 

РАЗШИРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
Съгласно Регламент на Комисията (ЕС) № 1907/2006 

 

 
 

Търговско наименование: Асфалт (ВСИЧКИ ТИПОВЕ) 
 
 

 
· Препоръки за безопасност Не са класифицирани. 

 

· Етикетиране в съответствие с Директива 67/548/ЕИО или Директива 
1999/45/ЕО Няма. 

 

· Индикация(и) за опасност Не се изисква. 
 

· Рискови фрази Не се изисква. 
 

· Указание за безопасност: Не се изисква. 
 

· 2.3 Други опасности 
· Резултати от оценката на PBT и vPvB свойства 
· PBT: Веществото не отговаря на критерия за PBT в съответствие с Приложение XIII. 
· vPvB: Веществото не отговаря на критерия за vPvB в съответствие с Приложение XIII. 

(Продължение от страница 1) 

 
 

3 СЪСТАВ/ ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПОНЕНТИТЕ 
 

· 3.1 Химическа характеризация: Вещества 
Описание: 
Основната съставка на продукта е веществото “асфалт”, получено при неразрушаваща дестилация на 
суров нефт или на остатъчен мазут в рамките на процес на деасфалтизиране или декарбонизация. 

· Описание на CAS № 
8052-42-4 Асфалт 

· Идентификационен номер(а) 
· ЕО номер: 232-490-9 
· Регистрационен номер: 01-2119480172-44-xxxx 
· Концентрация (%w/w): 100 
· Примеси и стабилизиращи добавки: Няма. 

 

· Класификация в съответствие с 67/548/ЕИО Не се класифицира. 
· Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 Не се класифицира. 

 

· Допълнителна информация: 
Веществото “Асфалт” е от тип UVCB (неизвестен или променлив състав, продукти на комплексна химическа 
реакция или биологични материали) и член на категорията "Битуми" на CONCAWE. Областта на тази 
категория се определя от процесите на рафиниране на петрола или тяхната комбинация, чрез които са 
произведени членовете на категорията, наличните преобладаващи хидровъглеродни класове, температурния 
диапазон на кипене и диапазона на въглерода. 

 
 

4 МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ 
 

· 4.1 Описание на мерките за първа помощ 
 

· Обща информация: 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДИ ИНТЕРВЕНЦИЯ: 
Контактът с горещ битум може да причини сериозни изгаряния. 
Водородният сулфид може да се натрупа в горната част на резервоарите за съхранение и да достигне 
възможно опасни концентрации. 

· След вдишване: 
В случай че симптомите се пораждат от вдишване на пари от продукта, мъгла или изпарения: Преместете 
пострадалия на тихо и добре проветрено място, ако е безопасно да го направите. 
Ако пострадалият е в безсъзнание и: 
При отсъствие на дишане - уверете се, че в дихателните пътища няма препятствия и осигурете изкуствено 
дишане от обучено лице. Ако е необходимо, направете външен сърдечен масаж и се посъветвайте с лекар. 
(2) При наличие на дишане – установете в положение за възстановяване. Назначете кислород, ако е 
необходимо. Ако дишането остане затруднено, се обърнете за съвет към лекар. 
При подозрение за вдишване на водороден сулфид (H2S): 
Спасителите трябва да носят дихателни апарати, пояс и обезопасително въже и да спазват спасителната 
процедура. 
Преместете възможно най-бързо пострадалия на чист въздух. 

(Продължава на страница 3) 
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Ако дишането е спряло, незабавно започнете изкуствено дишане. 
Подаването на кислород може да помогне. 
За последващо лечение се обърнете към лекар. 

· След контакт с кожата: 

(Продължение от страница 2) 

В случай на случаен контакт на кожата с горещ продукт, наранената част трябва незабавно да се постави под 
течаща студена вода поне за 10 минути. 
Не правете опити да отстранявате полепналата по кожата минерална смола на работния обект. 
В случай на случайно изгаряне със залепване на минерална смола, залепеният материал трябва да се отдели, 
за да се предотврати ефекта на турникет при охлаждането му. 
Изпратете пациента за специализирани грижи. 
За малки термични изгаряния: Охладете изгореното място. Задръжте изгореното място под студена течаща 
вода за поне пет минути или до преминаване на болката. Необходимо е да се избегне телесната хипотермия. 
Не поставяйте лед върху изгореното място. 
Отстранете внимателно незалепващите покривала. 
НЕ правете опити да отстранявате част от залепналите по изгорената кожа дрехи, а ги срежете. Потърсете 
медицинска помощ във всички случаи на сериозни изгаряния. 
НИКОГА не използвайте бензин, керосин или други разтворители за промиване на замърсената кожа. 

· След контакт с очите: 
При попадане на горещ продукт в очите е необходимо незабавно охлаждане за разсейване на топлината под 
студена течаща вода за поне 5 минути. 
Незабавно повикайте медицинско лице за преглед и лечение на пострадалия. 
В случай на контакт на очите със студен продукт промийте внимателно с вода за няколко минути. Свалете 
контактните лещи, ако е възможно. 
Ако се появи дразнение, замъглено виждане или повръщане, което не отминава, се посъветвайте със 
специалист. 

· След поглъщане/ проникване в дихателните пътища: 
Не предизвиквайте повръщане; извикайте веднага медицинска помощ. Извикайте веднага лекар. 

 

· Забележки за лекаря: 
ВДИШВАНЕ 
При наличие на подозрение за продължително излагане на H2S (водороден сулфид) пострадалият трябва да 
бъде лекуван срещу отравяне. 
Рискът при хора с белодробни заболявания за поява на ефектите от излагането е по-висок. КОНТАКТ С 
КОЖАТА 
Не правете опити да отстранявате полепналия по кожата битум. 
След изстиване битумът не е опасен и всъщност осигурява стерилно покритие върху изгорения участък. При 
оздравяване битумът ще се отдели, обикновено след няколко дни. Ако се смята за наложително да бъде 
отстранен от кожата залепналият битум заради мястото на контакта, може да бъде използвано голямо 
количество медицински парафин. Алтернативно, може да бъде използвана смес от медицински парафин и 
разтворител, одобрен за медицински цели. (Други типове разтворители могат да причинят допълнително 
увреждане на кожата и не бива да бъдат използвани). При прилагане на такова третиране то трябва да бъде 
последвано от промиване със сапун и вода, а след това и прилагане на подходящ омазняващ агент или крем 
за почистване на кожата. 
КОНТАКТ С ОЧИТЕ 
Препоръчва се ранно оценяване на офталмологичното състояние, в случай че горещият продукт причини 
изгаряне на очите 

 

· 4.2 Най-важни симптоми и ефекти, остри и със забавено действие 
ВДИШВАНЕ 
раздразване на дихателните пътища, дължащо се на твърде голямо излагане на пари, мъгла или изпарения 
КОНТАКТ С КОЖАТА 
Контактът с продукта при висока температура няма ефект. Контактът с горещ/разтопен продукт може да 
причини сериозни изгаряния. 
КОНТАКТ С ОЧИТЕ 
Продукт при висока външна температура: Леко раздразване на очите (неспецифично) Минимално зачервяване 
ПОГЛЪЩАНЕ 
Очакват се само малко или никакви симптоми. В този случай е възможно леко гадене. 

(Продължава на страница 4) 
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· 4.3 Индикация за необходимостта от незабавна медицинска помощ и специално 
лечение 

Третирайте по съответен начин в зависимост от типа на въздействието. 

(Продължение от страница 3) 

 
 

5 ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 
 

· 5.1 Пожарогасителни средства 
· Подходящи пожарогасителни средства: 

Пяна (само специално обучен персонал) Водна 
мъгла (само специално обучен персонал) Суха 
химическа прах 
Въглероден диоксид (CO2) 
Други инертни газове (предмет на 
регулации) Пясък или пръст 

· Неподходящи пожарогасителни средства: 
Не използвайте директни водни струи върху горящия продукт. 
Едновременното използване на пяна и вода върху една и съща повърхност трябва да се избягва. 

 

· 5.2 Специфични опасности възникващи от веществото или сместа 
Контактът на горещия продукт с вода води до бурно разширяване, тъй като водата се преобразува в пара. 
Това може да доведе до разлив на горещ продукт или повреда или пълна загуба на покрива на резервоара. 
Проблеми с дихателните пътища, причинени от повръщане при твърде голямо излагане на парите на горещия 
продукт. 

· Опасни продукти на горенето: 
Възможно е непълното изгаряне да доведе до възникване на комплексна смес от пренасяни от въздуха 
твърди и течни частици и газове, включващи въглероден моноксид, H2S, SOx (серни оксиди) или сярна 
киселина и недефинирани органични и неорганични съединения. 

 

· 5.3 Указания за пожарникарите 
· Друго защитно оборудване за пожарникарите: 

В случай на големи пожари в затворени или лошо вентилирани пространства, носете цял огнеустойчив 
защитен костюм и автономен дихателен апарат (SCBA) с цяла лицева маска, който работи в режим с 
положително налягане. 

 

· Специални противопожарни методи: Не са споменати. 
 
 

6 МЕРКИ ПРИ СЛУЧАЙНО ИЗПУСКАНЕ 
 

· ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
Препоръчителните мерки се основават на най-честите сценарии при разлив на материали от този вид; 
местните условия, обаче (вятър, температура на въздуха, посока/интензивност на вълнението и скорост) 
могат да окажат значително влияние върху избора на съответните действия. Поради тази причина се 
обръщайте при необходимост към местни експерти. Местните разпоредби също предписват или ограничават 
предприемането на действия. 
Концентрацията на H2S в горната част на резервоара може да достигне опасни стойности, особено в случай 
на продължително съхранение. 
Тази ситуация се отнася особено за онези действия, които включват директно излагане на изпаренията в 
резервоара. 
Тъй като H2S има по-голяма плътност от околния въздух, е възможно изтичане и натрупване на опасни 
концентрации на определени места, като канавки, падини или затворени пространства. 
При всички обстоятелства обаче, правилните действия трябва да се оценяват за всеки отделен случай. 

 

· 6.1 Лични предпазни средства, защитно оборудване и аварийни процедури 
Спрете теча, ако е безопасно. 
Ограничете теча при източника, ако това е безопасно Избягвайте непосредствен контакт с изпуснатия продукт. 
Стойте срещу вятъра. 
В случай на големи разливи, предупредете жителите на областите по посока на вятъра. 
Пазете незаетия в аварийните действия персонал далеч от областта на разлива. Уведомете персонал за 
спешни случаи. 

(Продължава на страница 5) 
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Елиминирайте всички източници на запалване, ако е безопасно (напр. 
електричество, искри, огньове, пламъци). 

(Продължение от страница 4) 

В тези случаи и при очакване за наличие на опасни количества от H2S в изтеклия/разлят продукт трябва да се 
гарантират допълнителни или специални действия, включително ограничения на достъпа, използване на 
специално защитно оборудване, процедури или обучение на персонала. 
Ако е необходимо, уведомете съответните органи, в съответствие с действащите разпоредби. 

 

· 6.1.1 За неаварийния персонал 
Стойте срещу вятъра. 
Осигурете подходящо проветряване. Уведомете персонал за спешни случаи. Евакуирайте опасната зона. 
Освен в случаите на малки разливания, е необходимо изпълнимостта на действията да се оценява и 
консултира, ако е възможно, от квалифицирано, компетентно лице, което отговаря за справяне с аварийните 
ситуации. 

 

· 6.1.2 За аварийните бригади 
Малки разливи: Обикновено са подходящи нормалните, антистатични работни дрехи. 
ГОЛЕМИ РАЗЛИВИ: Трябва да се използва цял костюм от химично и термо устойчив , антистатичен материал. 
ЛИЧНО ПРЕДПАЗНО ОБОРУДВАНЕ 
Работни ръкавици (за предпочитане до раменете), осигуряващи достатъчна защита срещу 
химикали. 
ВНИМАНИЕ! ръкавиците от PVA не са водоустойчиви и не са подходящи за използване при аварии Ако се 
очаква или е възможен контакт с горещ продукт, ръкавиците трябва да бъдат топлоустойчиви и термично 
изолирани. 
Работен шлем със защита за врата. 
Антистатични, неплъзгащи се защитни обувки или ботуши. 
Очила и/или лицеви шлемове при очакване на възможно пръскане или контакт с очите. 
Могат да се използват респиратор с половин или цяла лицева маска с филтри за органични пари/H2S или 
индивидуални, самостоятелни дихателни апарати (SCBA), в зависимост от разлива и предполагаемия размер 
на излагането. При невъзможност за пълна оценка на ситуацията или при възможност за кислороден дефицит 
се използва само SCBA. 

 

· 6.2 Мерки за опазване на околната среда 
Разливите на ограничени количества продукт, особено на открито, когато парите обикновено се разпръскват 
бързо, представляват динамични ситуации, ограничаващи по начало излагането на опасни концентрации. 

 

· 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване 
 

· 6.3.1 За ограничаване 
РАЗЛИВАНИЯ НА СУШАТА 
Течовете и разливите ще съдържат от разтопен, нагорещен материал с риск от сериозни изгаряния. 
Внимавайте продуктът да не постъпи в канали, реки или други водни басейни,  или в подземни съоръжения 
(тунели, мазета и др.). 
Втвърденият продукт може да доведе до задръстване на канали и тръбопроводи. 
Ако е необходимо, засипете продукта със суха земя, пясък или други негорими материали. Оставете горещия 
продукт да изстине по естествен начин. 
Ако е необходимо, внимателно използвайте водна мъгла за подпомагане на охлаждането. 
Не насочвайте директно струи пяна или вода върху разлив от стопен продукт, тъй като това може да доведе 
до пръскане. Осигурете достатъчно проветряване в сгради или затворени пространства. 
РАЗЛИВАНИЯ ВЪВ ВОДА ИЛИ ВЪВ ВОДНИ БАСЕЙНИ Ако е възможно, ограничете продукта. 
Съберете продукта и замърсените материали с механични средства. Продуктът изстива бързо и се втвърдява. 
Твърдите продукти са по-плътни от водата и бавно потъват на дъното. Ето защо обикновено не може да се 
осъществи намеса. 

 

· 6.3.2 За почистване 
РАЗЛИВАНИЯ НА СУШАТА 
Съберете втвърдения продукт с подходящи механични средства (например лопати). Прехвърлете събрания 
продукт в подходящи контейнери за рециклиране или безопасно изхвърляне. 

(Продължава на страница 6) 
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РАЗЛИВАНИЯ ВЪВ ВОДА ИЛИ ВЪВ 
ВОДНИ БАСЕЙНИ  

(Продължение от страница 5) 

Прехвърлете възстановения продукт и останалите материали в подходящи резервоари или 
контейнери за съхранение/изхвърляне в съответствие с приложимите разпоредби. 

 

· 6.3.3 Друга информация Не е налична. 
 

· 6.4 Препратка към други раздели 
Виж Раздел 8 за информация за личното предпазно оборудване. 
Виж Раздел 13 за информация за начина на изхвърляне. 

 
 

7 БОРАВЕНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 
 

· 7.1 Мерки за безопасно боравене 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
Избягвайте контакт на горещите продукти от минерална смола с вода. Риск от разливане на нагорещен 
материал. 
Избягвайте контакт с горещия продукт. 
Вземете предохранителни мерки срещу статично електричество. Вградени в почвата/в цимент контейнери, 
резервоари и оборудване за прехвърляне/постъпване. 
Необходимо е да се направи специална оценка на рисковете от вдишване при наличие на H2S в горната част 
на резервоари, затворени пространства, утайки от продукт, отпадък от резервоарни или отпадни води и 
неумишленото освобождаване, за да се подпомогне да се определят подходящи мерки в зависимост от 
местните условия. 
Уверете се,че са спазени всички съответни разпоредби относно съоръженията за обработка и съхранение. 

 

· 7.1.1 Защитни мерки 
Не дишайте парите от горещия продукт. 
Използвайте личното защитно оборудване според нуждите. 
За повече информация относно защитното оборудване и условията на работа вижте Раздел 8. 

· Мерки за защита на околната среда: Няма. 
 

· 7.1.2 Указния за обща хигиена на труда 
Уверете се, че на място са взети подходящи предохранителни мерки за безопасност. 
Не трябва да се разрешава натрупване на замърсени материали на работните места и никога в джобовете на 
работните дрехи. 
Съхранявайте далеч от храна и напитки. 
Не яжте, не пийте и не пушете, докато използвате продукта. Измивайте добре ръцете си след работа. 
Не използвайте разтворители или други продукти с обезмасляващ ефект върху кожата. 

 

· 7.2 Условия за безопасно съхранение, включително и съвместимостите 
· Технически мерки и условия на съхранение: 

Инсталациите за съхранение трябва да бъдат проектирани с подходящи защитни валове, за да се предотврати 
замърсяването на почвата и водите в случаи на течове и разливи. 
Уверете се,че са спазени всички съответни разпоредби относно съоръженията за обработка и съхранение на 
горими продукти. 
Преди да влезете в резервоара за съхранение и да започнете работа в затворено пространство, проверете 
атмосферата за съдържание на кислород, водороден сулфид (H2S) и възпламенимост. 
Използвайте достатъчно лично защитно оборудване според нуждите. 
- Препоръчителни: За контейнерите или тяхната облицовка трябва да се използва  мека и неръждаема 
стомана. 
- Неподходящи: Повечето синтетични материали са неподходящи за контейнери или обкантвания поради 
ниското си термично съпротивление. 

· Информация за съхранението в едно общо съоръжение за съхранение: Съхранявайте отделно от окисляващи 
агенти. 
· Допълнителна информация за условията на съхранение: 

В случай на дългосрочно съхранение по горния капак и вътрешните стени на резервоарите е възможно да се 
натрупат наслагвания (карбонатни минерали и железни сулфиди). 
Наслагванията могат да бъдат пирофорни или да се самозапалят в контакт с въздуха. 

(Продължава на страница 7) 
 

 
 
 
 

10-12-2012 Версия: 0003 Страница 6 от 40 
 
35.0.27 



 
 

РАЗШИРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
Съгласно Регламент на Комисията (ЕС) № 1907/2006 

 

 

Търговско наименование: Асфалт (ВСИЧКИ ТИПОВЕ) 
 

(Продължение от страница 6) 
Само-нагряване, което води до самозапалване на повърхностите на порьозните и влакнести материали, 
импрегнирани с масла 
или битум, може да възникне дори при температури от 100°C. 
По тази причина трябва да се избягвате замърсяването на термоизолационните материали и натрупването 
на замърсени с масло кълчища или подобни материали в близост до нагорещени повърхности, а обшивката 
трябва да се смени, когато 
е необходими с-изолация от неабсорбиращ тип. 
АКО ПРОДУКТЪТ СЕ ДОСТАВЯ В КОНТЕЙНЕРИ: 
Никога не пълнете контейнерите с нагорещен продукт, без първо да проверите дали са напълно сухи. 
Съхранявайте само в оригиналния контейнер или в подходящ за този вид продукти контейнер. Празните 
контейнери могат да съдържат горими остатъци от продукта. 
Не режете, не заварявайте, не пробивайте, не горете и не изгаряйте празните контейнери, освен ако не са 
били почистени и декларирани, че са безопасни. 

· Клас на продукта: 9 
 

· 7.3 Специфично крайно приложение(я) Вижте Сценариите за въздействие в Приложението. 
 
 

8 КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 
 

· 8.1 Контролни параметри Виж следващия раздел. 
 

· 8.1.1 Пределно допустими стойности на производствено въздействие/ биологични пределно 
допустими стойности 

8052-42-4 Асфалт 
WEL 
(Великобритания) 

 
TWA (Гърция) 
MAK (Германия) 
REL (САЩ) 

 
TLV (САЩ) 

Кратковременна стойност: 10 mg/m³ 
Дълговременна стойност: 5 mg/m³ 
Дълговременна стойност: 5 mg/m³ 
Пари и аерозол 
Кратковременна стойност: C 5* mg/m³ 
*15-min; Виж приложение Джобен наръчник (Pocket Guide App). A 
Дълговременна стойност: 0.5* mg/m³ 
*вдиш. фракция; като бензеново-разтворим аерозол; BEIp 

· Компоненти с биологични допустими стойности: 
8052-42-4 Асфалт 
BEI (САЩ) - 

Среда: урина 
Време: край на смяната в края на работната седмица 
Параметър: 1-хидроксипирен с хидролиза (неколичествено) 

· 8.1.2 Информация за препоръчителните в момента процедури за контрол 
Контрол на въздуха в затворени пространства: контрол на въздуха с помощта на газови детектори (единични или 
групови) за откриване и контрол на наличието на H2S, условия на кислороден дефицит и експлозивни атмосфери. 
Веществото не е включено в регулацията на Американския закон за хигиена и безопасност на труда на работното 
място (OSHA) (стандарт) ЧАСТ №1915, Подраздел: Z, "Токсични и опасни вещества", Стандарт № 1915.1000, 
Заглавие: (ЗАМЪРСИТЕЛИ НА ВЪЗДУХА) 
Национален институт за безопасност на труда и здраве (NIOSH): Метод 5042 - БЕНЗЕН-РАЗТВОРИМА ФРАКЦИЯ 
И ОБЩИ ЧАСТИЦИ (АСФАЛТОВИ ПАРИ) 
BS EN 1127-1:2011: Експлозивни атмосфери. Превенция и защита от експлозии. Основни концепции и методология 
BS EN 60079-0:2009: Експлозивни атмосфери. Оборудване. Общи изисквания 
BS EN 14042:2003: Атмосфери на работното място. Пътеводител за прилагането и използването на процедури за 
оценка на експозицията на химични и биологични агенти 
ASTM D6494 - 99(2010): Стандартен тестов метод за определяне на аерозолни частици в асфалтовите пари в 
атмосферата на работното място като бензено-ратзворима фракция 
 

· 8.1.3 Действащи пределни допустими стойности на експозиция на работното място и/или пределни 
допустими биологични стойности за замърсителите на въздуха (ако са образувани при използване по 
предназначение на веществото/ сместа) 
ВОДОРОДЕН СУЛФИД (CAS № 7783-06-4) 
--------------------------------------------- 
GR (ГЪРЦИЯ) TWA: 7mg/m³, 5ppm, STEL: 14mg/m³, 10ppm 

(Продължава на страница 8) 
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EU TWA: 7mg/m³, 5ppm, STEL: 14mg/m³, 10ppm 
USA/ACGIH TWA: 1ppm, STEL: 5ppm 
--------------------------------------------- 

(Продължение от страница 7) 

OSHA, Раздел номер: 1910, Заглавие на раздела: Стандарти за хигиена и безопасност на труда, 
Подраздел: Z, Заглавие на подраздела: Токсични и опасни вещества, Номер на стандарта: 1910.1000, 
Заглавие: ЗАМЪРСИТЕЛИ НА ВЪЗДУХА, Таблица Z-2 
Допустима максимална концентрация: 20ppm 
Допустим максимален пик над допустимата максимална концентрация за 8-часова смяна: 50ppm, 
Максимална продължителност: 10 min само еднократно, ако няма други измервания на 
експозицията. 
--------------------------------------------- 

 

· 8.1.4 DNEL/PNEC стойности 
 

· DNEL: 
Инхалационно DN(M)EL - Хронични ефекти локално 2.9 mg/m3 (работници) (8h) 

Дескриптор на дозата: 17.2mg/m⁸/ден 
Начална точка: 8.642mg/m⁸/8h 
AF=3 

 

0.6 mg/m3 (обща популация) (24h) 
Дескриптор на дозата: 17.2mg/m⁸/ден 
Начална точка: 3.1mg/m⁸/24h 
AF=5 

· PNEC: 
Веществото е хидровъглерод UVCB (с комплексен, неизвестен или променлив състав).По тази причина 
конвенционалните методи за извеждане на PNEC не са подходящи и не може да се определи една 
репрезентативна PNEC за такива вещества. 

 

· Обосновка за (не) извеждането на DN(M)EL 
РАБОТНИЦИ/ ОБЩА ПОПУЛАЦИЯ: 
- Остро въздействие (дермално): 
Не е идентифицирана опасност (налични данни). 
- Остро въздействие (вдишване): 
Не е идентифицирана опасност (налични данни). Продължително въздействие (дермално): 
-- Общи ефекти: 
Не е идентифицирана опасност (налични данни). 
-- Локални ефекти: Няма прагов ефект и/ или няма информация за ефект, зависещ от дозата. 
Продължително въздействие (вдишване): 
-- Общи ефекти: 
Не е идентифицирана опасност (налични данни). 
ОБЩА ПОПУЛАЦИЯ: 
Остро въздействие (орално): 
-- Общи ефекти: 
Не е идентифицирана опасност (налични данни). Продължително въздействие (орално): 
-- Общи ефекти: 
Не е идентифицирана опасност (налични данни). 

 

· 8.2 Контрол на експозицията 
 

· 8.2.1 Подходящи инженерни мерки за контрол / Технически мерки за превенция на експозицията 
Продуктът се съхранява и се манипулира в затворени системи, включващи използването на изолирани 
резервоари и изолирани транспортиращи линии с разпределено нагряване. 
Препоръчително е да спазвате следното: 
Температурите на съхранение и обработка трябва да бъдат поддържани в разумни граници, за да се 
минимизира създаването на пари. Минимизирайте излагането на пари. 
Трябва да бъде осигурена ефективна локална вентилация. 

(Продължава на страница 9) 
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(Продължение от страница 8) 

Почистването, инспекцията и поддръжката на резервоарите за съхранение изискват въвеждането и 
изпълнението на строги процедури за влизане в затворено пространство. Това включва издаване на 
пропуски за работа, освобождаване на газовете от резервоарите. 
Не влизайте в празни резервоари за съхранение, докато не бъдат направени измервания на 
концентрацията на наличния кислород и водороден сулфид. 
Задължително издавайте пропуск за работа. 
Задължително изпълнявайте операция за освобождаване на газовете, преди да влезете в резервоара или да 
изпълните дейности, свързани с нагряване или използване на пламък. Когато проверката покаже, че след 
освобождаването на газовете все още има нелетливи остатъци, е необходимо почистване преди извършване 
на дейности, свързани с нагряване или използване на пламък. 

 

· Организационни мерки за превенция на експозицията: 
Преди работникът да бъде назначен на работа с потенциална експозиция на веществото, лицензиран 
медицински експерт трябва да оцени и документира здравното му състояние. 

 

· 8.2.2 Лични защитни средства 
 

· Защита на дихателните пътища: 
Препоръчва се подходящо устройство за защита на 
дихателните пътища. Филтър A/P2 
При ръчно прилагане на горещия продукт в строителството (например почистване с четка и валцоване) 
или ако съществува вероятност експозицията на работника да надхвърли допустимата гранична стойност 
за работното място, носете защитно средство за дихателната система, което съответства на EN140 с 
филтър от тип A/ P2 или по-добър. 

 

  Използвайте автономен дихателен апарат (SCBA) 

 

В пространства, в които е възможно натрупване на водороден сулфид или/ и е възможно наличие на кислороден 
дефицит 
Ако нивата на експозиция не могат да бъдат оценени с адекватна надеждност. 

 

· Защита на ръцете: 
 

  Подходящи, химически устойчиви ръкавици 

 

Ръкавиците трябва да се проверяват периодично и да се сменят в случай на износване, перфорации или 
замърсяване. Материалът, от който са направени ръкавиците, трябва да бъде непроницаем и устойчив 
на продукта/ веществото/ препарата. Избиране на материала на ръкавиците в зависимост от времето на 
проникване, скоростта на дифузия и загубата на свойства. 

· Материал на ръкавиците Няма. 
· Време на проникване на материала на ръкавиците 

Точното време на разрушаване трябва да бъде установено от производителя на предпазните ръкавици 
и трябва да бъде отчитано. 

 

· Защита на очите: 
При вероятност от пръскане, носете: 

 

  Защитен екран и/ предпазни очила 

 

EN 166:2001 - Лични предпазни средства за очите - спецификации 
 

· Защита на тялото: 
 
 

Защитно работно облекло 
 
 

Използвайте подходящи комбинезони или друго устойчиво на химически вещества облекло. 
(Продължава на страница 10) 
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Търговско наименование: Асфалт (ВСИЧКИ ТИПОВЕ) 
 

(Продължение от страница 9) 

Комбинезоните трябва да се сменят в края на работната смяна и да се почистват, ако е необходимо, за да 
се избегне прехвърлянето на продукт по дрехите или бельото. 
При работа с горещ материал: носете защитно облекло, топлоустойчиви комбинезони (с панталони над 
ботуши и ръкави над маншети или ръкавици до раменете), топлоустойчиви, устойчиви на плъзгане ботуши 
за високо натоварване (например кожени). 
DIN EN 943-1 Защитно облекло против течни и газови химикали, включително течни аерозоли и твърди 
частици - Част 1: Изисквания към качеството на вентилирани и невентилирани 'херметични' (тип 1) и 
'херметични' (тип 2) предпазни химически костюми 
DIN EN 943-2 Защитно облекло против течни и газови химикали, включително течни аерозоли и твърди 
частици - Част 2: Изисквания към качеството на 'херметични' (тип 1) предпазни химически костюми за 
аварийни екипи (ET) 
DIN EN 13034 Защитно облекло срещу течни химикали - Изисквания за качество за предпазно химическо 
облекло, предлагащо ограничено защитно действие срещу течните химикали (оборудване тип 6 и тип PB 
[6]) (включва Изменение A1:2009) 
DIN EN 14605 Защитно облекло срещу течни химикали - Изисквания за качество за облекло с 
непроницаеми за течности (тип 3) или непроницаеми за пръски (тип 4) връзки, включващи артикули, които 
осигуряват защита само на части на тялото (типове PB [3] и PB [4]) (включва Изменение A1:2009) 
При товаро/ разтоварни работи: 

 

  Защита на цялата глава, лицето и врата 

 

CSN EN 397 - Промишлени предпазни каски 
 

· 8.2.3 Контрол на въздействието върху околната среда Утайката трябва да бъде изгорена, задържана или 
регенерирана. 
· Мерки за управление на риска 

На място трябва да има на разположение План за реакция в аварийни ситуации (Emergency Response 
Plan), за да бъде намалено до минимум потенциалното увреждане на околната среда в случай на 
разсипване. 
Определете подходящи, специфични за мястото мерки за всеки конкретен случай. 

 
 

9 ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА 
 

· Информация за основните физически и химически свойства 
 

· Обща информация 
· Външен вид: 

Форма: Твърда или полутвърда 
Цвят: Черен или черно-кафяв 

· Миризма: Характерна 
· Праг на усещане на миризмата: Не определен. 
· pH-стойност: Не определен. 

 

· Промяна в състоянието 
Температура на топене/ диапазон на топене: Неопределена. 
Температура на кипене/ диапазон на кипене: 150 - >750°C (302 - >1382 °F) 

· Температура на възпламеняване: min 230 °C (min 446 °F) 
· Възпламеняемост (твърдо, газообразно): Не е приложимо. 
· Температура на самозапалване: >400°C (>752 °F) 
· Температура на разлагане: Не определен. 
· Самозапалване: Виж температурата на самозапалване 
· Опасност от експлозия: Продуктът не създава опасност от експлозия. 
· Граница на взривяемост: 

Долна: Веществото не е експлозивно. 
Горна: Веществото не е експлозивно. 

· Налягане на парите при 20°C (68 °F): <1 hPa (<1 mm Hg) 
· Плътност при 15°C (59 °F): 0.925-1.070 g/cm³ (7.719-8.929 lbs/gal) 

 
(Продължава на страница 10) 
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· Относителна плътност Не е определена. 
· Плътност на парите Не е определена. 
· Скорост на изпаряване Не се прилага. 
· Разтворимост в / смесимост с 

вода при 20°C (68 °F): < 0.0001 g/l 
Не е определена (UVCB). 

· Коефициент на разпределение (n-октанол/ вода): Не определен. 
· Вискозитет: 

Динамичен: Не определен. 
Кинематичен при 40°C (104 °F): >7 mm²/s 

 

· Друга  информация Няма друга релевантна информация. 

(Продължение от страница 10) 

 

 
 

10 СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ 
 

· 10.1 Реактивност 
Не е автореактивно. 
Не преминава през екзотермично разлагане при нагряване. 

 

· 10.2 Химична стабилност Стабилно при нормални условия на употреба. 
· Условия, които трябва да бъдат избягвани Не преминава през екзотермично разлагане при нагряване. 

 

· 10.3 Възможност за опасни реакции Продуктът не реагира екзотермично. 
 

· 10.4 Условия, които трябва да бъдат избягвани 
Загряване над максимално препоръчаната за работа и съхранение температура може да доведе до 
разпадане на субстанцията и създаване на пари и изпарения, дразнещи очите. 

 

· 10.5 Несъвместими материали 
Контакт със силни окислители (пероксиди, хромати, и т.н.) може да доведе до опасност от пожар. 
Смесването с нитрати или други силни окислители (напр. хлорати, перхлорати, втечнен кислород) може да 
създаде експлозивна смес. 
Чувствителността към топлина, триене или удар не може да бъде оценена предварително 

 

· 10.6 Опасни продукти на разлагане 
Не са известни опасни продукти на разлагане. 
Изгарянето (непълно) най-вероятно ще генерира оксиди на въглерод, сяра и азот, както и допълнителни 
неопределени органични съединения от същите елементи. 

 
 

11 ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

· 11.1 Информация за токсикологичните ефекти 
Веществото “Асфалт” е от тип UVCB (неизвестен или променлив състав, продукти на комплексна химическа 
реакция или биологични материали) и член на категорията "Битуми" на CONCAWE. Областта на тази 
категория се определя от процесите на рафиниране на петрола или тяхната комбинация, чрез които са 
произведени членовете на категорията, наличните преобладаващи хидровъглеродни класове, температурния 
диапазон на кипене и диапазона на въглерода. Информацията по-долу, за всички ключови изследвания, е 
валидна за всички членове на категорията. 

· A) Остра токсичност: 
(Продължава на страница 12) 
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Орална LD50 >5000 mg/kg (плъх) 
Метод: Еквивалентен или подобен на OECD 401 
Приложена концентрация: 20ml/kg телесно тегло (CAS № 64741-56-6) 
Продължителност на експозиция: 14 дневно наблюдение 

Дермална LD50 >2000 mg/kg (заек) 
Метод: Еквивалентен или подобен на OECD 402 

(Продължение от страница 11) 

Приложена концентрация: 2000mg/kg (единична доза) (вакуумен остатък CAS № 64741-56- 
6) 
Продължителност на експозицията: 24 часово 14 дневно наблюдение 

Вдишване LC50 >94.4 mg/m3 въздух (плъх) (OECD 
403) 

Приложена концентрация: 94.4(+/-) 7.7 mg/m⁸ (аерозол от димен кондензат от 
оксидиран асфалт) 
Продължителност на експозицията: 4.5 ч. - 2 седмично наблюдение 

· Първичен раздразващ ефект: 
· на кожата: Няма раздразващ ефект. 
· на очите: Няма раздразващ ефект. 
· Повишена чувствителност: Не са известни ефекти на повишена чувствителност. 

 

· B) Увреждане/ раздразване на кожата: 
Раздразване на 
кожата 

Μη ερεθιστικό (заек) 
Метод: Еквивалентен или подобен на OECD 404 
Приложена концентрация: 0.5ml (CAS № 64741-56-6) 
Продължителност на експозицията: 24 ч. - наблюдение: 24 ч., 72 ч., 96 
ч., 7 дни,14 дни 

· C) Сериозно увреждане/ раздразване на очите: 
Раздразване на 
очите 

Μη ερεθιστικό (заек) 
Метод: Еквивалентен или подобен на OECD 405 
Приложена концентрация: 0.1ml (CAS № 64741-56-6) даване в 
малка доза 
Продължителност на експозицията: 7 дневно - наблюдение 1/24/48/72 ч., 7 
дни · D) Респираторна или кожна реакция на свръхчувствителност: 

Реакция на 
свръхчувстви
телност 

Αρνητικό (морско свинче) 
Метод: Еквивалентен или подобен на OECD 406 
Приложена концентрация: 0.4ml в 3 дози 
Продължителност на експозицията: Един път седмично за 3 седмици 

· E) Мутагенност на зародишни клетки (Генетична токсичност in vitro/in vivo) 
Налична е следната информация: Проучванията на In vitro мутагеността са за кондензати на битум. 
Проучванията In vivo са изпълнени със следващата експозиция чрез вдишване на битумни пари. Малко 
вероятно е битумите да бъдат мутагенни. 

· F) Канцерогенност 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОРА: 
Идентифицирани са две основни епидемиологични изследвания на работници, използващи асфалт в 
Европа. На базата на резултатите няма доказателство за причинно-следствена връзка между 
експозицията на битумните пари и риска от белодробен и орален/ фарингиален рак. Също така, няма 
доказателства за връзка между индикаторите или дермалната експозиция на битум и риска от 
белодробен рак. 
ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ: 
LOAEL (токсичност) 7.14 mg/kg bw/ден (мишка) 

Метод: Следва принципите на OECD 453 
Приложена концентрация: обща седмична доза: 50 mg димен кондензат, 
различни битуми, разтворени в разреден ацетон 
Продължителност на експозицията: 2 години (два пъти седмично) 

(Продължава на страница 13) 
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Отрицателен (неканцерогенен)  (плъх) (OECD 
451) 

(Продължение от страница 12) 

Приложена концентрация: 0, 4, 20, 100mg/m⁸ аерозол на димен кондензат 
от оксидиран асфалт (метод на аналогията) 

Продължителност на 
експозицията: 104 седмици 

· G) Репродуктивна токсичност Няма изследвания специално за това вещество. 
· H) STOT единична експозиция Няма доказателство за обща токсичност. 

 

· I) STOT повторна експозиция 
Дермално 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инхалаци
онно 

NOAEL (локално) 
 

 
 
 
 
NOAEL (системно) 

 

 
 
 
 
NOAEC (локално) 

NOAEC (системно) 

LOAEC 

LOAEC (локално) 
 

 
 
 
NOAEC 

200 mg/kg bw/ден (заек) 
Метод: Еквивалентен на OECD 410 
Приложена концентрация: 200, 1000, 2000 mg/kg/ден (CAS № 64741-56- 
6) 
Продължителност на експозицията: 28 дни (3 пъти/седмица, 6 ч. всеки път) 
2000 mg/kg bw/ден (заек) Метод: 
Еквивалентен на OECD 410 
Приложена концентрация: 200, 1000, 2000 mg/kg/ден (CAS № 64741-56- 
6) 
Продължителност на експозицията: 28 дни (3 пъти/седмица, 6 ч. всеки път) 
0.0104 mg/L въздух (плъх) (OECD 451) 
Приложена концентрация: 4, 20, 100 mg/m⁸ аерозол на димен кондензат 
от оксидиран битум 
Продължителност на експозицията: 2 години (6 ч./ден, 5 дни/ седмица) 
103.9 mg/L въздух (плъх) (OECD 451) 
Приложена концентрация: 4, 20, 100 mg/m⁸ аерозол на димен кондензат 
от оксидиран битум 
Продължителност на експозицията: 2 години (6 ч./ ден, 5 дни/ седмица) 
106.6 mg/m3 (плъх) 
Приложена концентрация: 4, 20, 100 mg/m⁸ аерозол на димен кондензат 
от оксидиран битум 
Продължителност на експозицията: 14 седмици (6 ч./ ден, 5 дни/ седмица) 
0.0344 mg/L (плъх) (OECD 451) 
Приложена концентрация: 4, 20, 100 mg/m⁸ аерозол на димен кондензат 
от оксидиран битум 
Продължителност на експозицията: 2 години (6 ч./ ден, 5 дни/ седмица) 
20.1 mg/m3 (плъх) (OECD 413) 
Приложена концентрация: 4, 20, 100 mg/m⁸ аерозол на димен кондензат 
от оксидиран битум 
Продължителност на експозицията: 14 седмици (6 ч./ ден, 5 дни/ седмица) 

 
 
 

12 ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

· 12.1 Токсичност 
Веществото “Асфалт” е от тип UVCB (неизвестен или променлив състав, продукти на комплексна химическа 
реакция или биологични материали) и член на категорията "Битуми" на CONCAWE. Областта на тази 
категория се определя от процесите на рафиниране на петрола или тяхната комбинация, чрез които са 
произведени членовете на категорията, наличните преобладаващи хидровъглеродни класове, 
температурния диапазон на кипене и диапазона на въглерода. Информацията по-долу, за всички ключови 
изследвания, е валидна за всички членове на категорията. 

 

· 12.1.1 Токсичност във водна среда Няма друга релевантна информация. 
 

· 12.1.2 Седиментна токсичност 
Веществото е комплексно (UVCB). Не могат да бъдат приложени стандартни тестове за седиментна 
токсичност. 

(Продължава на страница 14) 
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· 12.1.3 Сухоземна токсичност 

Веществото е комплексно (UVCB). Не могат да бъдат приложени стандартни тестове 
за сухоземна токсичност.. 

(Продължение от страница 13) 

В съответствие с Приложение X на REACH, не се налага изследванията за дългосрочна или 
репродуктивна токсичност за птици поради наличието на много данни за бозайници. 

 

· 12.2 Продължителност на съществуване и разградимост 
 

· 12.2.1 Оценка на продължителността на съществуване 
Анализът на репрезентативни хидровъглеродни структурни показва, че някои от тях изпълняват критерия за 
продължително (P) 
или за много продължително (vP) съществуване. 

 

· 12.2.2 Стабилност 
-- Хидролиза: 
Веществото е устойчиво на хидролиза поради липса на функционална група в него, която да е 
хидролитично реактивна. Поради тази причина този процес не допринася за измерима загуба на това 
вещество от разлагане от околната среда. 
-- Фототрансформация във вода/ почва: 
Не притежава потенциал за фотолиза във вода и почва и този процес не допринася за измерима 
загуба на това вещество от разлагане от околната среда. 

 

· 12.2.3 Биоразградимост 
Веществото е хидровъглерод UVCB. Стандартните тестове за този краен критерий са предназначени за 
единични вещества и не са подходящи за това комплексно вещество. 
Веществото не се счита за лесно биоразградимо. 

 

· 12.3 Биоакумулативен потенциал 
Анализът на репрезентативни хидровъглеродни структурни показва, че те не отговарят на критерия за 
голяма биоакумулативност, но някои от тях изпълняват критерия за биоакумулативност. 

 

· 12.4 Подвижност в почвата Няма друга релевантна информация. 
 

· 12.5 Резултати от PBT и vPvB оценка 
Наличието на антрацен в това вещество не надхвърля 0.1%. 

· PBT: Вещество не изпълнява критерия. 
· vPvB: Вещество не изпълнява критерия. 

 

· Други вредни ефекти 
Не се налага характеризация, тъй като веществото не изпълнява критерия за PBT/vPvB. 

 
 

13 ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
 

· 13.1 Методи за третиране на отпадъците 
 

· 13.1.1 Изхвърляне на продукта/ опаковката 
При липса на релевантни промени в материала или наличие на замърсители, изхвърлянето на това 
вещество като излишен (неизползван) или несъответстващ на спецификациите материал, или отпадък в 
резултат на предсказуемо използване, не представлява специфична опасност и не изисква специални мерки 
за работа, освен тези, посочени в раздел 7 
7. 
Излишното (неизползваното) или несъответстващото на спецификациите вещество може да бъде 
възстановено или обновено (в съответствие със специфичните характеристики и състав) или може да 
бъде изхвърлена като отпадък в съответствие с: 
Раздел 13.1.2. 

· Ключ за изхвърляне на отпадъците: 
EWC: 05 01 17 битум 
EWC: 17 03 02 битумни смеси, съдържащи друго от споменатото в 17 03 01 
Тези кодове могат да бъдат дадени само като предложение, според оригиналния състав на продукта и 
очакваната му (предвидима) употреба. Крайният потребител носи отговорност за присвояването на най-
подходящия код според реалната употреба на материала, замърсяванията или модификациите. 

(Продължава на страница 15) 
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· Препоръка: 

Свържете се с оригиналния доставчик или доставете на квалифицирана 
организация за изхвърляне на отпадъци 

(Продължение от страница 14) 

Не режете, не заварявайте, не пробивайте, не горете и не изгаряйте празните контейнери, освен ако 
не са били почистени и декларирани, че са безопасни. 
Не използвайте повторно изпразнени, мръсни контейнери за други цели. 

 

· 13.1.2 Обработка на отпадъците - релевантна информация 
Когато е възможно (напр. при липса на релевантно замърсяване), рециклирането на 
използваната субстанция е практично и препоръчително. 
Замърсена или отпадъчна субстанция (не може директно да се рециклира): 
Изхвърлянето може да се извърши директно или чрез доставка на квалифициран персонал по изхвърляне. 
Националното законодателство може да идентифицира специфична организация и/или да окаже пределни 
нива на състава, както и методи за възстановяване и изхвърляне. 
Тази субстанция може да бъде запалена или изгорена, в съответствие с 
националните/местни одобрения, релевантни пределни нива на замърсяване, наредбите за 
безопасност и законодателството за качеството на въздуха. 

 

· 13.1.3 Изхвърляне в канализацията - релевантна информация Не изхвърляйте в канализацията. 
 

· 13.1.4 Други препоръки за изхвърляне Няма. 
 

· 13.2 Допълнителна информация 
Друго национално или местно законодателство може да изиска допълнителна идентификация или други мерки 
за този продукт. 
То също може да ограничи или изключи употребата на общи кодове (n.o.s.). 

 
 

14 ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

· ООН номер 
· ADR, ADN, IMDG, IATA UN3257 

 

· Точно транспортно наименование ООН 
· ADR, ADN 3257 ТЕЧНОСТ С ПОВИШЕНА ТЕМПЕРАТУРА, N.O.S., при 

или над 100℃ и под нейната температура на запалване 
(включва течни метали, стопени соли и т.н.) 

· IMDG, IATA ТЕЧНОСТ С ПОВИШЕНА ТЕМПЕРАТУРА, N.O.S., при или 
над 100℃ и под нейната температура на запалване 
(включва течни метали, стопени соли и т.н.) 

 

· Клас(ове) на опасност при транспортиране 
 

· ADR, ADN, IMDG 
· Клас 9 Различни опасни вещества и артикули. 

 

· ICAO-TI/IATA-DGR 
· Клас Void 

 

· Клас на опаковката 
· ADR, IMDG III 
· ICAO-TI/IATA-DGR Void 
· Указания за опаковане: ICAO-TI/IATA-DGR Забранено за транспортиране. 
 

 

· Опасности за околната среда 
· ADR/RID, AND(R): Препоръки за транспортиране на опасни стоки, ООН моделни  

Регламенти: 
 

· Ограничени и изключени количества 0, E0 
 

· Опаковки и IBC P099, IBC01 
 

(Продължава на страница 16) 
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(Продължава от страница 15) 
 

· Портативни резервоари и контейнери за насипни продукти Инструкции: Τ3, Специални разпоредби: ΤΡ3, TP29 
 

· IMO/ превенция на замърсяването: Транспорт-
иране в насипно състояние в съответствие с 
Приложение II на MARPOL73/78 и 
IBC код: NOXIOUS LIQUID, (11) n.o.s (търговско 

наименование.., съдържа...) Кат. Z 
 

· IMDG код за опасности за околната среда:  
Морски замърсител: Не 

 

· Специални предпазни мерки за потребителя Предупреждение: Различно опасно вещества и 
артикули. 

 
· 14.1 Транспортиране/ допълнит. информация: ООН № 3257 се прилага, когато битумът се 

транспортира при температура, равна или по-голяма от 
100℃. Битумът не е класифициран като опасен за 
транспортиране, когато това става при температури 
под 100℃. 

· Специални разпоредби -- Специална разпоредба 274: За целите на 
документирането и маркирането на опаковката 
подходящото наименование за транспортиране трябва 
да бъде допълнено с техническото наименование. 
-- (ADR) Специална разпоредба 580: Автоциистерните, 
вагоните-цистерни, специализираните превозни 
средства, специализираните вагони и специално 
оборудваните автомобили и вагони за превозване в 
насипно състояние трябва да имат от двете страни и 
отзад маркировката, посочена в 5.3.3. Контейнерите-
резервоари, портативните резервоари, специалните 
контейнери и специално оборудваните контейнери за 
превозване в насипно състояние трябва да носят тази 
маркировка от двете встрани и от всеки край. 
-- (ADR) Специална разпоредба 643: Каменните и 
агрегатните асфалтови смеси не са предмет на 
изискванията за клас 9. 

· Правни въпроси -- Директива 2008/68/ЕО: Частичната дерогация от 
изискванията за безопасност на фиксираните 
резервоари (автоцистерни), регистрирани преди 31 
декември 2001 г., за местно транспортиране или малки 
количества от някои категории опасни продукти. 
Временна разпоредба: Фиксираните резервоари 
(автоцистерни), демонтируемите резервоари и 
контейнерите-резервоари, регистрирани за първи път в 
Гърция между 1 януари 1985 г. и 31 декември 2001 г. 
могат да бъдат използвани до 31 декември 2010 г. 
Тази временна разпоредба се отнася до превозните 
средства за транспортиране на следните опасни 
материали (ООН: 1202, 1268, 1223, 1863, 
2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 
1208, 1230, 3262, 3257). Предназначена е да обхване 
малките количества или местното транспортиране за 
превозни средства през споменатия по-горе период. 
Срок на валидност: 30 
юни 2015 г. 

· Допълнителна информация: -- ADN(R) ще се прилага само до края на 2010 г. и от  
01.01.2011 г. ADN разпоредбите (ADN 2011), 
влезли в сили и за Рейн. 

 
(Продължава на страница 17) 
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15 НОРМАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 

 
· 15.1 Нормативни документи, свързани с безопасността, здравето и околната среда/ специално 
законодателство за веществото или сместа 
 

· Национални нормативни документи 
Президентски указ (PD) 90/1999 (Държавен вестник брой 94A), Определяне на граничните стойности на 
експозицията на работниците и максимални ориентировъчни стойности за определени химически фактори по 
време на тяхната работа в съответствие с разпоредбите на Директиви 91/322/ЕИО и 96/94/ЕО на Европейската 
комисия и техните допълнения. 
Министерско решение № 357/1995 - Спецификации на пътен битум 50/70 (Държавен вестник брой 
1176Β/31.12.1996). 
Министерско решение 4861/232 - Спецификация за битуми за пътно покритие (Държавен вестник брой 
1546Β/08.05.2012). 
 

· Европейски нормативни документи 
Директива 96/61/ЕО от 24 септември 1996 г. за интегрирана превенция и контрол на замърсяването. Директива 
2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 г. за националните максимални 
стойности на емисиите за определени атмосферни замърсители. 
Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за промишлените емисии 
(интегрирана превенция и контрол на замърсяването). 
Директива 2009/161/ЕС от 17 декември 2009 въвеждаща трети списък на индикативните гранични стойности за 
експозиция на работното място при изпълнението на Директива на Съвета 98/24/ЕО и в допълнение на 
Директива на Комисията 2000/39/ЕС. 
 

· 15.2 Оценка на химическата безопасност: Извършена е оценка на химическата безопасност. 
 
 

16 ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
 

· A) Индикация за промени 
Предишната версия на този Разширен информационен лист за безопасност е ревизирана за актуализация 
на раздели 8 и 11. 

 

· B) Съкращения и акроними: 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Европейско споразумение за международен превоз на опасни 
товари по пътищата) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods - Международен морски кодекс за опасни товари DOT: 
Департамент по транспорта на САЩ 
IATA: International Air Transport Association - Международната асоциация за въздушен транспорт 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals - Глобална хармонизирана система за класифициране и 
етикетиране на химичните вещества EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances - Европейски списък на 
съществуващите търговски химични вещества CAS: Chemical Abstracts Service - Химическа реферативна служба (поделение на 
Американското химическо дружество) 

· Допълнителни съкращения акроними 
ADR: Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по пътищата 
AF: Αssessment Factor - Фактор за оценка 
CAS: Chemical Abstracts Service - Химическа реферативна служба 
CLP: Classification, Labelling and Packaging - Класификация, етикетиране и опаковане 
CONCAWE: CONservation of Clean Air and Water Europe - Опазване на чистия въздух и водите в Европа 
DNEL: Derived No Effect Level -  Производно пределно ниво без въздействие DMEL: Derived Minimal Effect Level 
- Производно минимално ниво на въздействие  DT50: Период на полуразпад 
ECHA: European Chemicals Agency - Европейска агенция по химикалите 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial chemical Substances - Европейски списък на съществуващите 
търговски химични вещества 
ES: Сценарий на въздействие 
GHS: Gloabal Harmonized System - Глобална хармонизирана система 
LOAEL: Lowest Observed Adverse Effect Level - Минимална доза, предизвикаща наблюдаем неблагоприятен 
ефект  
LOEL: Lowest Observed Effect Level - Минимална доза, предизвикаща наблюдаем ефект NOAEL: No Observed 
Adverse Effect Level - Доза, непредизвикваща наблюдаем ефект  NOEC: No Effect Concentration - 
Концентрация, непредизвикваща ефект 
NOEL: No Observed Effect Level - Доза, непредизвикваща наблюдаем ефект 

(Продължава на страница 18) 
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OECD: Organisation for Economic Co-Operation and Development - 
Организация за икономическо сътрудничество и развитие 
PBT : Persistent, Bioaccumulative and Toxic - Продължително 
съществуващо, биоакумулативно и токсично 
PNEC: Predicted No Effect Concentration - Очаквана концентрация без 
ефект 

(Продължение от страница 17) 

RID: Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари с железопътен 
транспорт UVCB: Неизвестен или променлив състав, продукти с комплексна реакция или 
биологични материали vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative - Много продължително 
съществуващ и много биоакумулативен 

· C) Основна литература и източници на данни 
IBC кодекс Глави 17 и 18. 
Доклад CONCAWE 8/12 “Класификация на опасностите и етикетиране на петролни вещества в EEA-2012" 
Препоръки на ООН за транспортиране на опасни стоки - типови регламенти 17-то ревизирано издание, 
2011. Част 3: “Списък на опасните стоки, специални разпоредби и изключения” - http://www.unece.org/trans/ 
danger/publi/unrec/rev17/17files e.html 
OSHA, Администрация за трудова безопасност и здравеопазване, http://osha.gov 

· D) Класификация и процедури, използвани за извеждане на класификацията за смеси в 
съответствие с 

Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP] 
Не се класифицира. 

· E) Съществени R-фрази и/ или H-формулировки (номер и пълен текст) Не се класифицира. 
· F) Указание за обучение Информацията в този документ може да бъде използвана за целите на обучение. 
· G) Друга информация 

 
ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ Предоставената информация се отнася само за конкретния продукт и е 
възможно да не е валидна за същия материал, ако се използва в комбинация с  друг материал(и) или 
при други процеси. Тази информация е точна и надеждна в съответствие с данните, с които разполага 
Hellenic Petroleum SA към горната дата и се дава добросъвестно, но без каквато и да е гаранция. Този 
разширен информационен лист за безопасност (e-SDS) се предоставя на клиенти, за да преценят и 
решат, дали е подходяща и пълна за техните специфични употреби на продукта. Тяхно задължение е да 
разгледат съответните сценарии на въздействие и да използват съответната информация, за да 
съставят свои собствени e-SDS-и. 
------------------------------------------------ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
СЦЕНАРИЙ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 1 от 12 
 
Работник в промишлени условия 

АСФАЛТ (ВСИЧКИ ВИДОВЕ) 
 
Раздел 1: НАИМЕНОВАНИЕ НА СЦЕНАРИЯ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
ES1 Производство на веществото "Asphalt" - CAS № 8052-42-4 
Дескриптор на употреба  
Категория на сектора на употреба (SU): Групи основни потребители 
SU3 Промишлени приложения: Използване на веществата като такива или в 

препарати* в промишлени обекти 
Категория на сектора на употреба (SU): Допълващ дескриптор: Сектори на крайна употреба 
SU8 Производство на насипни материали в голямо количество (включително петролни 

продукти) 
SU9 Производство на пречистени химикали 
Категория химически продукти (PC) 
Категория процес (PROC) 
PROC1 Употреба в затворен процес, няма вероятност от експозиция 
PROC2 Употреба в затворен, непрекъснат процес с временна, контролирана експозиция 
PROC3 Употреба в затворен, групов процес (синтез или формулиране) 
PROC4 Употреба в групов или друг процес (синтез), където възниква възможност за 

експозиция 
PROC8A Прехвърляне на веществото или препарата (зареждане/ освобождаване) от/ в 

съдове/ големи контейнери в неспециализирани съоръжения 
PROC8B Прехвърляне на веществото или препарата (зареждане/ освобождаване) от/ в 

съдове/ големи контейнери в специализирани съоръжения 
PROC15 Употреба като лабораторен реагент 
Категории за освобождаване в околната среда 
ERC1 Производство на веществата 
ERC4 Промишлена употреба на технологични добавки в процеси и продукти, които не 

стават част от артикули 

Включени процеси, задания 
и дейности 

Производство на субстанцията или използване на химически процес или 
екстрахиращ агент 
в затворени или ограничени системи. Включва случайните въздействия по време на 
рециклиране/регенериране, пренос на материали, съхранение, вземане на проби, 
свързани лабораторни дейности, поддръжка и зареждане (включително на морски 
съдове/баржи, камиони/железопътни вагони и контейнери за насипни товари). 

Раздел 2: УСЛОВИЯ НА РАБОТА И МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 
Раздел 2,1: Контрол върху влиянието върху работниците 
Веществото не е класифицирано за ефекти върху човешкото здраве. Не се изискват допълнителни мерки за 

   Раздел 2,2: Контрол върху влиянието върху околната среда  
Продуктът не е класифициран. Не се изисква оценка на екологичното въздействие. 
Раздел 3: ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
3.1. Здраве 
Не е представена оценка за въздействие върху човешкото здраве [G39]. 
3.2. Околна среда 
Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда [G40]. 
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РАЗШИРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
Съгласно Регламент на Комисията (ЕС) № 1907/2006  

 
 РАЗДЕЛ 4: УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

 
4.1 Здраве 
Не се изискват допълнителни мерки за управление на риска [DSU7]. 

4.2 Околна среда 
Не се изискват допълнителни мерки за управление на риска [DSU7]. 
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РАЗШИРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
Съгласно Регламент на Комисията (ЕС) № 1907/2006  

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
СЦЕНАРИЙ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 2 от 12 
 
Работник в промишлени условия 

АСФАЛТ (ВСИЧКИ ВИДОВЕ) 
 
РАЗДЕЛ 1: НАИМЕНОВАНИЕ НА СЦЕНАРИЯ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
ES2 Употреба като междинен продукт на веществото "Асфалт" - CAS № 8052-42-4 
Дескриптор на употреба  
Категория на сектора на употреба (SU): Групи основни потребители 
SU3 Промишлени приложения: Използване на веществата като такива или в 

препарати* в промишлени обекти 
Категория на сектора на употреба (SU): Допълващ дескриптор: Сектори на крайна употреба 
SU8 Производство на насипни материали в голямо количество (включително петролни 

продукти) 
SU9 Производство на пречистени химикали 
Категория химически продукти (PC) 
Категория процес (PROC) 
PROC1 Употреба в затворен процес, няма вероятност от експозиция 
PROC2 Употреба в затворен, непрекъснат процес с временна, контролирана експозиция 
PROC3 Употреба в затворен, групов процес (синтез или формулиране) 
PROC4 Употреба в групов или друг процес (синтез), където възниква възможност за 

експозиция 
експозиция 

PROC8A Прехвърляне на веществото или препарата (зареждане/ освобождаване) от/ 
в съдове/ големи контейнери в неспециализирани съоръжения 

PROC8B Прехвърляне на веществото или препарата (зареждане/ освобождаване) от/ 
в съдове/ големи контейнери в специализирани съоръжения 

PROC15 Употреба като лабораторен реагент 
Категории за освобождаване в околната среда 
ERC6A Промишлена употреба водеща до производството на друго вещество  (употреба 

на междинни продукти) 

Включени процеси, задания и 
дейности 

Употреба на веществото като междинен продукт в затворени или ограничени 
системи. 
Включва случайните въздействия по време на рециклиране/регенериране, пренос 
на материали, съхранение, вземане на проби, свързани лабораторни дейности, 
поддръжка и зареждане (включително на морски съдове/баржи, 
камиони/железопътни вагони и контейнери за насипни товари). 

РАЗДЕЛ 2: УСЛОВИЯ НА РАБОТА И МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 
Раздел 2.1: Контрол върху влиянието върху работниците 
Веществото не е класифицирано за ефекти върху човешкото здраве. Не се изискват допълнителни мерки за 
управление на риска. 
Раздел 2,2: Контрол върху влиянието върху околната среда  
Продуктът не е класифициран. Не се изисква оценка на екологичното въздействие. 
РАЗДЕЛ 3: ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
3.1. Здраве 
Не е представена оценка за въздействие върху човешкото здраве [G39]. 
3.2. Околна среда 
Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда [G40]. 
РАЗДЕЛ 4: УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
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РАЗШИРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
Съгласно Регламент на Комисията (ЕС) № 1907/2006  

 
 4.1 Здраве 
Не се изискват допълнителни мерки за управление на риска [DSU7]. 

4.2 Околна среда 
Не се изискват допълнителни мерки за управление на риска [DSU7]. 
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РАЗШИРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
Съгласно Регламент на Комисията (ЕС) № 1907/2006  

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
СЦЕНАРИЙ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 3 от 12 
 
Работник в промишлени условия 

АСФАЛТ (ВСИЧКИ ВИДОВЕ) 
 
РАЗДЕЛ 1: НАИМЕНОВАНИЕ НА СЦЕНАРИЯ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
ES3 Разпределение на веществото "Асфалт" - CAS № 8052-42-4 
Дескриптор на употреба  
Категория на сектора на употреба (SU): Групи основни потребители 
SU3 Промишлени приложения: Използване на веществата като такива или в препарати* 

в промишлени обекти 
Категория на сектора на употреба (SU): Допълващ дескриптор: Сектори на крайна употреба 
SU8 Производство на насипни материали в голямо количество (включително петролни 

продукти) 
SU9 Производство на пречистени химикали 
Категория химически продукти (PC) 
Категория процес (PROC) 
PROC1 Употреба в затворен процес, няма вероятност от експозиция 
PROC2 Употреба в затворен, непрекъснат процес с временна, контролирана експозиция 
PROC3 Употреба в затворен, групов процес (синтез или формулиране) 
PROC4 Употреба в групов или друг процес (синтез), където възниква възможност за 

експозиция 
PROC8A Прехвърляне на веществото или препарата (зареждане/ освобождаване) от/ в 

съдове/ големи контейнери в неспециализирани съоръжения 
PROC8B Прехвърляне на веществото или препарата (зареждане/ освобождаване) от/ в 

съдове/ големи контейнери в специализирани съоръжения 
PROC9 Прехвърляне на веществото или препарата в малки контейнери (специална 

пълнеща линия, включително претегляне) 
PROC15 Употреба като лабораторен реагент 
Категории за освобождаване в околната среда 
ERC1 Производство на веществата 
ERC2 Формулиране на препарати* 
ERC3 Формулиране на материали 
ERC4 Промишлена употреба на технологични добавки в процеси и продукти, които не 

стават част от артикули 
ERC5 Промишлена употреба водеща до включване в или на матрица 

ERC6A Промишлена употреба водеща до производството на друго вещество  (употреба на 
междинни продукти) 

ERC6B Промишлена употреба на реактивни технологични добавки 
ERC6C Промишлена употреба на мономери за производство с термопласти 
ERC6D Промишлена употреба на технологични регулатори за полимеризационни процеси в 

производството на смоли, гуми, полимери 

ERC7 Промишлена употреба на вещества в затворени системи 
Включени процеси, задания 
и дейности 
 
 
 
 

10-12-2012 

Товарене в насипно състояние (включва морски съдове/ баржи, железопътни и 
сухопътни превозни средства и IBC товарене) на веществото в затворени или 
ограничени системи, включително инцидентните експозиции по време на взимането 
на проби, съхранението, разтоварването и поддръжката и свързаните с тях 
лабораторни операции. 
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РАЗШИРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
Съгласно Регламент (ЕС) № 1907/2006 на Комисията 

РАЗДЕЛ 2: УСЛОВИЯ НА РАБОТА И МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 
Раздел 2.1: Контрол върху влиянието върху работниците 
Веществото не е класифицирано за ефекти върху човешкото здраве. Не се изискват допълнителни мерки за 
управление на риска. 

Раздел 2,2: Контрол върху влиянието върху околната среда  
Продуктът не е класифициран. Не се изисква оценка на екологичното въздействие. 

РАЗДЕЛ 3: ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
3.1. Здраве 
Не е представена оценка за въздействие върху човешкото здраве [G39]. 

3.2. Околна среда 
Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда [G40]. 

РАЗДЕЛ 4: УКАЗАНИЯ ЗАПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

 

4.1 Здраве 
Не се изискват допълнителни мерки за управление на риска [DSU7]. 

4.2 Околна среда 
Не се изискват допълнителни мерки за управление на риска [DSU7]. 
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РАЗШИРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
Съгласно Регламент на Комисията (ЕС) № 1907/2006 

 

 
 

Категория химически продукти (PC) 
Категория процес (PROC) 
PROC1 Употреба в затворен процес, няма вероятност от експозиция 
PROC2 Употреба в затворен, непрекъснат процес с временна, контролирана 

експозиция 
PROC3 Употреба в затворен, групов процес (синтез или формулиране) 
PROC4 Употреба в групов или друг процес (синтез), където възниква възможност за 

експозиция 
PROC5 Смесване или блендиране в групови процеси за формулиране на 

препаратите* и артикулите (многостепенно и/ или значителен контакт) 
PROC8A Прехвърляне на веществото или препарата (зареждане/ освобождаване) 

от/ в съдове/ големи контейнери в неспециализирани съоръжения 
PROC8B Прехвърляне на веществото или препарата (зареждане/ освобождаване) 

от/ в съдове/ големи контейнери в специализирани съоръжения 
PROC9 Прехвърляне на веществото или препарата в малки контейнери 

(специална пълнеща линия, включително претегляне) 
PROC14 Производство на препарати* чрез таблетиране, пресоване, екструдиране, 

палетизиране. 
PROC15 Употреба като лабораторен реагент 
Категории за освобождаване в околната среда 
ERC2 Формулиране на препарати* 
Включени процеси, задания 
и дейности 

Формулиране на веществото и неговите смеси в групови или непрекъснати 
операции в затворени или ограничени системи, включително инцидентни 
експозиции по време на съхранението, прехвърлянето, смесването, 
поддръжката, взимането на проби и свързаните с тях лабораторни операции. 

РАЗДЕЛ 2: УСЛОВИЯ НА РАБОТА И МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 
Раздел 2.1: Контрол върху влиянието върху работниците 
Веществото не е класифицирано за ефекти върху човешкото здраве. Не се изискват допълнителни мерки 
за управление на риска. 
Раздел 2,2: Контрол върху влиянието върху околната среда  
Продуктът не е класифициран. Не се изисква оценка на екологичното въздействие. 
РАЗДЕЛ 3: ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
3.1. Здраве 
Не е представена оценка за въздействие върху човешкото здраве [G39]. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

СЦЕНАРИЙ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 4 от 12 
 
Работник в промишлени условия 

АСФАЛТ (ВСИЧКИ ВИДОВЕ) 
 
РАЗДЕЛ 1: НАИМЕНОВАНИЕ НА СЦЕНАРИЯ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
ES4 Формулиране и (пре)опаковане на веществото "Асфалт" - CAS № 8052-42-4 

Дескриптор на употреба  
Категория на сектора на употреба (SU): Групи основни потребители 
SU3 Промишлени приложения: Използване на веществата като такива или в препарати* 

в промишлени обекти 
Категория на сектора на употреба (SU): Допълващ дескриптор: Сектори на крайна употреба 
SU10 Формулиране [смесване] на препарати и/или преопаковане (без сплави) 
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РАЗШИРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
Съгласно Регламент на Комисията (ЕС) № 1907/2006 

 

 
 3.2. Околна среда 
Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда [G40]. 

РАЗДЕЛ 4: УКАЗАНИЯ ЗАПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
4.1 Здраве 
Не се изискват допълнителни мерки за управление на риска [DSU7]. 

4.2 Околна среда 
Не се изискват допълнителни мерки за управление на риска [DSU7]. 
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РАЗШИРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
Съгласно Регламент на Комисията (ЕС) № 1907/2006 

 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
СЦЕНАРИЙ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 5 от 12 
 
Работник в промишлени условия 

АСФАЛТ (ВСИЧКИ ВИДОВЕ) 
 
РАЗДЕЛ 1: НАИМЕНОВАНИЕ НА СЦЕНАРИЯ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
ES5 Използване в покрития на веществото "Асфалт" - CAS № 8052-42-4 
Дескриптор на употреба  
Категория на сектора на употреба (SU): Групи основни потребители 
SU3 Промишлени приложения: Използване на веществата като такива или в препарати* 

в промишлени обекти 
Категория на сектора на употреба (SU): Допълващ дескриптор: Сектори на крайна употреба 
Категория химически продукти (PC) 
Категория процес (PROC) 
PROC1 Употреба в затворен процес, няма вероятност от експозиция 
PROC2 Употреба в затворен, непрекъснат процес с временна, контролирана експозиция 
PROC3 Употреба в затворен, групов процес (синтез или формулиране) 
PROC4 Употреба в групов или друг процес (синтез), където възниква възможност за 

експозиция 
PROC5 Смесване или блендиране в групови процеси за формулиране на препаратите* и 

артикулите (многостепенно и/ или значителен контакт) 

PROC7 Промишлено пръскане 
PROC8A Прехвърляне на веществото или препарата (зареждане/ освобождаване) от/ в 

съдове/ големи контейнери в неспециализирани съоръжения 
PROC8B Прехвърляне на веществото или препарата (зареждане/ освобождаване) от/ в 

съдове/ големи контейнери в специализирани съоръжения 
PROC10 Нанасяне с валяк или четка 
PROC13 Обработка на артикули чрез потапяне и изливане 
PROC15 Употреба като лабораторен реагент 
Категории за освобождаване в околната среда 
ERC4 Промишлена употреба на технологични добавки в процеси и продукти, които не 

стават част от артикули 

Включени процеси, задания и 
дейности 

Обхваща употребата в покрития (бои, мастила, адхезиви и др.) включително 
експозиции 
по време на изготвянето (включително приемането на материалите, съхранението, 
приготвянето и преноса в насипно и полунасипно състояние, нанасянето чрез 
пулверизиране, валяк, разстилане, потапяне, струя, флуидизиран слой на 
производствена линия и филмообразуване) и почистването на оборудването, 
поддръжката и свързаните с тях лабораторни операции. 

РАЗДЕЛ 2: УСЛОВИЯ НА РАБОТА И МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 
Раздел 2.1: Контрол върху влиянието върху работниците 
Веществото не е класифицирано за ефекти върху човешкото здраве. Не се изискват допълнителни мерки за 
управление на риска. 

Раздел 2,2: Контрол върху влиянието върху околната среда  
Продуктът не е класифициран. Не се изисква оценка на екологичното въздействие. 
РАЗДЕЛ 3: ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
3.1. Здраве 
Не е представена оценка за въздействие върху човешкото здраве [G39]. 
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 Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда. 
РАЗДЕЛ 4: УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
4.1 Здраве 
Не се изискват допълнителни мерки за управление на риска [DSU7]. 

4.2 Околна среда 
Не се изискват допълнителни мерки за управление на риска [DSU7]. 
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СЦЕНАРИЙ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 6 от 12 
 
Работник в промишлени условия 

АСФАЛТ (ВСИЧКИ ВИДОВЕ) 
 
РАЗДЕЛ 1: НАИМЕНОВАНИЕ НА СЦЕНАРИЯ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
ES12 Употреба като гориво на веществото "Асфалт" - CAS № 8052-42-4 
Дескриптор на употреба  
Категория на сектора на употреба (SU): Групи основни потребители 
SU3 Промишлени приложения: Използване на веществата като такива или в 

препарати* в промишлени обекти 
Категория на сектора на употреба (SU): Допълващ дескриптор: Сектори на крайна употреба 
Категория химически продукти (PC) 
Категория процес (PROC) 
PROC1 Употреба в затворен процес, няма вероятност от експозиция 
PROC2 Употреба в затворен, непрекъснат процес с временна, контролирана експозиция 

PROC3 Употреба в затворен, групов процес (синтез или формулиране) 
PROC8A Прехвърляне на веществото или препарата (зареждане/ освобождаване) от/ 

в съдове/ големи контейнери в неспециализирани съоръжения 

PROC8B Прехвърляне на веществото или препарата (зареждане/ освобождаване) от/ 
в съдове/ големи контейнери в специализирани съоръжения 

PROC16 Използване на материала като източник на гориво, трябва да се очаква 
ограничена експозиция на неизгорелия продукт 

Категории за освобождаване в околната среда 
ERC7 Промишлена употреба на вещества в затворени системи 
Включени процеси, задания и 
дейности 

Обхваща употребата като гориво (горивна добавка и компонент на добавката) в 
затворени или ограничени системи, включително инцидентни експозиции по 
време на дейности, свързани с прехвърлянето, употребата, поддръжката на 
оборудването и манипулирането на отпадъците. 

РАЗДЕЛ 2: УСЛОВИЯ НА РАБОТА И МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 
Раздел 2,1: Контрол върху влиянието върху работниците 
Веществото не е класифицирано за ефекти върху човешкото здраве. Не се изискват допълнителни мерки за 

   Раздел 2,2: Контрол върху влиянието върху околната среда  
Продуктът не е класифициран. Не се изисква оценка на екологичното въздействие. 
РАЗДЕЛ 3: ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
3.1. Здраве 
Не е представена оценка за въздействие върху човешкото здраве [G39]. 
3.2. Околна среда 
Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда [G40]. 
РАЗДЕЛ 4: УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
4.1 Здраве 
Не се изискват допълнителни мерки за управление на риска [DSU7]. 
4.2 Околна среда 
Не се изискват допълнителни мерки за управление на риска [DSU7]. 

 
 

10-12-2012 Версия: 0003 Страница 29 от 40 



 
 

РАЗШИРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
Съгласно Регламент на Комисията (ЕС) № 1907/2006 

 
 

 

 

 
СЦЕНАРИЙ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 7 от 12 
 
Работник в промишлени условия 

АСФАЛТ (ВСИЧКИ ВИДОВЕ) 
 
РАЗДЕЛ 1: НАИМЕНОВАНИЕ НА СЦЕНАРИЯ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
ES13 Употреба в лубриканти на веществото "Асфалт" - CAS № 8052-42-4 
Дескриптор на употреба  
Категория на сектора на употреба (SU): Групи основни потребители 
SU3 Промишлени приложения: Използване на веществата като такива или в препарати* 

в промишлени обекти 
Категория на сектора на употреба (SU): Допълващ дескриптор: Сектори на крайна употреба 
Категория химически продукти (PC) 
Категория процес (PROC) 
PROC1 Употреба в затворен процес, няма вероятност от експозиция 
PROC2 Употреба в затворен, непрекъснат процес с временна, контролирана експозиция 

PROC3 Употреба в затворен, групов процес (синтез или формулиране) 
PROC4 Употреба в групов или друг процес (синтез), където възниква възможност за 

експозиция 

PROC7 Промишлено пръскане 
PROC8A Прехвърляне на веществото или препарата (зареждане/ освобождаване) от/ в 

съдове/ големи контейнери в неспециализирани съоръжения 

PROC8B Прехвърляне на веществото или препарата (зареждане/ освобождаване) от/ в 
съдове/ големи контейнери в специализирани съоръжения 

PROC9 Прехвърляне на веществото или препарата в малки контейнери (специална 
пълнеща линия, включително претегляне) 

PROC10 Нанасяне с валяк или четка 
PROC13 Обработка на артикули чрез потапяне и изливане 
PROC17 Смазване в условия на висока енергия и в частично отворен процес 

PROC18 Гресиране в условия на висока енергия 
Категории за освобождаване в околната среда 
ERC4 Промишлена употреба на технологични добавки в процеси и продукти, които не 

стават част от артикулите 

ERC7 Промишлена употреба на вещества в затворени системи 
Включени процеси, задания и 
дейности 

Обхваща употребата на формулирани лубриканти в затворени и отворени системи, 
включително операции по прехвърляне, използване на машини/ двигатели и 
подобни артикули, преработка на бракувани артикули, поддръжка на оборудването и 
изхвърляне на отпадъци. 

РАЗДЕЛ 2: УСЛОВИЯ НА РАБОТА И МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 
Раздел 2,1: Контрол върху влиянието върху работниците 
Веществото не е класифицирано за ефекти върху човешкото здраве. Не се изискват допълнителни мерки за 

   Раздел 2,2: Контрол върху влиянието върху околната среда  
Продуктът не е класифициран. Не се изисква оценка на екологичното въздействие. 
РАЗДЕЛ 3: ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
3.1. Здраве 
Не е представена оценка за въздействие върху човешкото здраве [G39]. 
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 3.2. Околна среда 
Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда [G40]. 
РАЗДЕЛ 4: УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
4.1 Здраве 
Не се изискват допълнителни мерки за управление на риска [DSU7]. 

4.2 Околна среда 
Не се изискват допълнителни мерки за управление на риска [DSU7]. 
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СЦЕНАРИЙ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 8 от 12 
 
Работник в професионални условия 

АСФАЛТ (ВСИЧКИ ВИДОВЕ) 
 
РАЗДЕЛ 1: НАИМЕНОВАНИЕ НА СЦЕНАРИЯ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
ES6 Използване в покрития на веществото "Асфалт" - CAS № 8052-42-4 
Дескриптор на употреба  
Категория на сектора на употреба (SU): Групи основни потребители 
SU22 Професионална употреба:  Обществен сектор (администрация, образование, 

развлечение, услуги, занаятчийство) 
Категория на сектора на употреба (SU): Допълващ дескриптор: Сектори на крайна употреба 
Категория химически продукти (PC) 
Категория процес (PROC) 
PROC1 Употреба в затворен процес, няма вероятност от експозиция 
PROC2 Употреба в затворен, непрекъснат процес с временна, контролирана експозиция 
PROC3 Употреба в затворен, групов процес (синтез или формулиране) 
PROC4 Употреба в групов или друг процес (синтез), където възниква възможност за 

експозиция 
PROC5 Смесване или блендиране в групови процеси за формулиране на препаратите* и 

артикулите (многостепенно и/ или значителен контакт) 

PROC8A Прехвърляне на веществото или препарата (зареждане/ освобождаване) от/ в 
съдове/ големи контейнери в неспециализирани съоръжения 

PROC8B Прехвърляне на веществото или препарата (зареждане/ освобождаване) от/ в 
съдове/ големи контейнери в специализирани съоръжения 

PROC10 Нанасяне с валяк или четка 
PROC11 Непромишлено пръскане 
PROC13 Обработка на артикули чрез потапяне и изливане 
PROC15 Употреба като лабораторен реагент 
PROC19 Ръчно смесване с близък контакт и само налично PPE 

Категории за освобождаване в околната среда 
ERC8A Широка дисперсивна употреба на закрито на технологични добавки в 

отворени системи 
ERC8D Широка дисперсивна употреба на открито на технологични добавки в 

отворени системи 
Включени процеси, задания и 
дейности 

Обхваща употребата в покрития (бои, мастила, адхезиви и др.) включително 
експозиции 
по време на изготвянето (включително приемане на материалите, съхранение  
приготовление и пренос в насипно и полунасипно състояние, нанасяне чрез 
пулверизиране, валяк, четка, разтилане с ръка или подобни имоти и 
филмообразуване) и почистване на оборудването, поддръжка и свързани 
лабораторни операции. 

РАЗДЕЛ 2: УСЛОВИЯ НА РАБОТА И МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 
Раздел 2.1: Контрол върху влиянието върху работниците 
Веществото не е класифицирано за ефекти върху човешкото здраве. Не се изискват допълнителни мерки за 

   Раздел 2,2: Контрол върху влиянието върху околната среда  
Продуктът не е класифициран. Не се изисква оценка на екологичното въздействие. 
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 РАЗДЕЛ 3: ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
3.1. Здраве 
Не е представена оценка за въздействие върху човешкото здраве [G39]. 

3.2. Околна среда 
Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда [G40]. 
РАЗДЕЛ 4: УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
4.1 Здраве 
Не се изискват допълнителни мерки за управление на риска [DSU7]. 

4.2 Околна среда 
Не се изискват допълнителни мерки за управление на риска [DSU7]. 
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СЦЕНАРИЙ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 9 от 12 
 
Работник в професионални условия 

АСФАЛТ (ВСИЧКИ ВИДОВЕ) 
 
РАЗДЕЛ 1: НАИМЕНОВАНИЕ НА СЦЕНАРИЯ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
ES10 Употребя в пътното строителни приложение на веществото "Асфалт" - CAS № 

8052-42-4 
Дескриптор на употреба  
Категория на сектора на употреба (SU): Групи основни потребители 
SU22 Професионална употреба:  Обществен сектор (администрация, образование, 

развлечение, услуги, занаятчийство) 
Категория на сектора на употреба (SU): Допълващ дескриптор: Сектори на крайна употреба 
Категория химически продукти (PC) 
Категория процес (PROC) 
PROC8A Прехвърляне на веществото или препарата (зареждане/ освобождаване) от/ в 

съдове/ големи контейнери в неспециализирани съоръжения 
PROC8B Прехвърляне на веществото или препарата (зареждане/ освобождаване) от/ в 

съдове/ големи контейнери в специализирани съоръжения 
PROC9 Прехвърляне на веществото или препарата в малки контейнери (специална 

пълнеща линия, включително претегляне) 
PROC10 Нанасяне с валяк или четка 
PROC11 Непромишлено пръскане 
PROC13 Обработка на артикули чрез потапяне и изливане 
Категории за освобождаване в околната среда 
ERC8D Широка дисперсивна употреба на открито на технологични добавки в 

отворени системи 
ERC8F Широка дисперсивна употреба на открито водеща до включване в или на 

матрица 
Включени процеси, задания и 
дейности 

Обхваща употребата на повърхностни покрития и свързващи материали в затворени 
или ограничени системи, включително инцидентни експозиции при операции по 
прехвърляне на материала и пълнене. 

РАЗДЕЛ 2: УСЛОВИЯ НА РАБОТА И МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 
Раздел 2,1: Контрол върху влиянието върху работниците 
Веществото не е класифицирано за ефекти върху човешкото здраве. Не се изискват допълнителни мерки за 
управление на риска. 
Раздел 2,2: Контрол върху влиянието върху околната среда  
Продуктът не е класифициран. Не се изисква оценка на екологичното въздействие. 
РАЗДЕЛ 3: ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
3.1. Здраве 
Не е представена оценка за въздействие върху човешкото здраве [G39]. 
3.2. Околна среда 
Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда [G40]. 
РАЗДЕЛ 4: УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
4.1 Здраве 
Не се изискват допълнителни мерки за управление на риска [DSU7]. 
4.2 Околна среда 
Не се изискват допълнителни мерки за управление на риска [DSU7]. 

 
10-12-2012 Версия: 0003 Страница 34 от 40 



 
 

РАЗШИРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
Съгласно Регламент на Комисията (ЕС) № 1907/2006 

 
 

 

 

СЦЕНАРИЙ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 10 от 12 
 
Работник в професионални условия 

АСФАЛТ (ВСИЧКИ ВИДОВЕ) 
 
РАЗДЕЛ 1: НАИМЕНОВАНИЕ НА СЦЕНАРИЯ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
ES14 Употреба в лубриканти (ниска степен на отделяне) на веществото 

"Асфалт" CAS № 8052-42-4 
Дескриптор на употреба  
Категория на сектора на употреба (SU): Групи основни потребители 
SU22 Професионална употреба:  Обществен сектор (администрация, образование, 

развлечение, 
услуги  занаятчийство) Категория на сектора на употреба (SU): Допълващ дескриптор: Сектори на крайна употреба 

Категория химически продукти (PC) 
Категория процес (PROC) 
PROC1 Употреба в затворен процес, няма вероятност от експозиция 
PROC2 Употреба в затворен, непрекъснат процес с временна, контролирана 

експозиция 
PROC3 Употреба в затворен, групов процес (синтез или формулиране) 
PROC4 Употреба в групов или друг процес (синтез), където възниква възможност 

за експозиция 
PROC8A Прехвърляне на веществото или препарата (зареждане/ освобождаване) 

от/ в съдове/ големи контейнери в неспециализирани съоръжения 
PROC8B Прехвърляне на веществото или препарата (зареждане/ освобождаване) 

от/ в съдове/ големи контейнери в специализирани съоръжения 
PROC9 Прехвърляне на веществото или препарата в малки контейнери 

(специална пълнеща линия, включително претегляне) 
PROC10 Нанасяне с валяк или четка 
PROC11 Непромишлено пръскане 
PROC13 Обработка на артикули чрез потапяне и изливане 
PROC17 Смазване при условия на висока енергия и в частично отворен процес 

PROC18 Гресиране в условия на висока енергия 
PROC20 Флуиди за пренос на топлина и налягане в дисперсивна, професионална 

употреба в затворени системи 
Категории за освобождаване в околната среда 
ERC9A Широка дисперсивна употреба на закрито на веществото в 

затворени системи 
ERC9B Широка дисперсивна употреба на открито на веществото в 

затворени системи 
Включени процеси, задания 
и дейности 

Обхваща употребата на формулирани лубриканти в затворени или 
ограничени системи, включително операции по прехвърляне, използване на 
двигатели и подобни артикули, преработка на бракувани артикули, 
поддръжка на оборудването и изхвърляне на отпадъци. 

РАЗДЕЛ 2: УСЛОВИЯ НА РАБОТА И МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 
Раздел 2.1: Контрол върху влиянието върху работниците 
Веществото не е класифицирано за ефекти върху човешкото здраве. Не се изискват допълнителни мерки 
за управление на риска. 
Раздел 2,2: Контрол върху влиянието върху околната среда  
Продуктът не е класифициран. Не се изисква оценка на екологичното въздействие. 
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 РАЗДЕЛ 3: ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
3.1. Здраве 
Не е представена оценка за въздействие върху човешкото здраве [G39]. 

3.2. Околна среда 
Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда [G40]. 
РАЗДЕЛ 4: УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
4.1 Здраве 
Не се изискват допълнителни мерки за управление на риска [DSU7]. 

4.2 Околна среда 
Не се изискват допълнителни мерки за управление на риска [DSU7]. 
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СЦЕНАРИЙ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 11 от 12 
 
Работник в професионални условия 

АСФАЛТ (ВСИЧКИ ВИДОВЕ) 
 
РАЗДЕЛ 1: НАИМЕНОВАНИЕ НА СЦЕНАРИЯ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
ES15 Употреба в лубриканти (висока степен на отделяне) на веществото 

"Асфалт" CAS № 8052-42-4 
Дескриптор на употреба  
Категория на сектора на употреба (SU): Групи основни потребители 
SU22 Професионална употреба: Обществен сектор (администрация, образование, 

развлечение, услуги, занаятчийство) 
Категория на сектора на употреба (SU): Допълващ дескриптор: Сектори на крайна употреба 
Категория химически продукти (PC) 
Категория процес (PROC) 
PROC1 Употреба в затворен процес, няма вероятност от експозиция 
PROC2 Употреба в затворен, непрекъснат процес с временна, контролирана 

експозиция 
PROC3 Употреба в затворен, групов процес (синтез или формулиране) 
PROC4 Употреба в групов или друг процес (синтез), където възниква възможност за 

експозиция 
PROC8A Прехвърляне на веществото или препарата (зареждане/ освобождаване) 

от/ в съдове/ големи контейнери в неспециализирани съоръжения 
PROC8B Прехвърляне на веществото или препарата (зареждане/ освобождаване) 

от/ в съдове/ големи контейнери в специализирани съоръжения 
PROC9 Прехвърляне на веществото или препарата в малки контейнери 

(специална пълнеща линия, включително претегляне) 
PROC10 Нанасяне с валяк или четка 
PROC11 Непромишлено пръскане 
PROC13 Обработка на артикули чрез потапяне и изливане 
PROC17 Смазване при условия на висока енергия и в частично отворен процес 

PROC18 Гресиране в условия на висока енергия 
PROC20 Флуиди за пренос на топлина и налягане в дисперсивна, професионална 

употреба в затворени системи 
Категории за освобождаване в околната среда 
ERC8A Широка дисперсивна употреба на закрито на технологични добавки 

в отворени системи 
ERC8D Широка дисперсивна употреба на открито на технологични добавки 

в отворени системи 
Включени процеси, задания 
и дейности 

Обхваща употребата на формулирани лубриканти в затворени или 
ограничени системи, включително операции по прехвърляне, използване на 
двигатели и подобни артикули, преработка на бракувани артикули, 
поддръжка на оборудването и изхвърляне на отпадъци. 

РАЗДЕЛ 2: УСЛОВИЯ НА РАБОТА И МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 
Раздел 2,1: Контрол върху влиянието върху работниците 
Веществото не е класифицирано за ефекти върху човешкото здраве. Не се изискват допълнителни мерки 
за управление на риска. 
Раздел 2,2: Контрол върху влиянието върху околната среда  
Продуктът не е класифициран. Не се изисква оценка на екологичното въздействие. 
 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 
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 РАЗДЕЛ 3: ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
3.1. Здраве 
Не е представена оценка за въздействие върху човешкото здраве [G39]. 

3.2. Околна среда 
Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда [G40]. 
РАЗДЕЛ 4: УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
4.1 Здраве 
Не се изискват допълнителни мерки за управление на риска [DSU7]. 

4.2 Околна среда 
Не се изискват допълнителни мерки за управление на риска [DSU7]. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
СЦЕНАРИЙ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 12 от 12 
 
Потребител 

АСФАЛТ (ВСИЧКИ ВИДОВЕ) 
 
РАЗДЕЛ 1: НАИМЕНОВАНИЕ НА СЦЕНАРИЯ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
ES7 Използване в покрития на веществото "Асфалт" - CAS № 8052-42-4 
Дескриптор на употреба  
Категория на сектора на употреба (SU): Групи основни потребители 
SU21 Потребителски приложения: Частни домакинства (= широка общественост = 

потребители) 
Категория на сектора на употреба (SU): Допълващ дескриптор: Сектори на крайна употреба 
Категория химически продукти (PC) 
PC1 Адхезиви, уплътняваши вещества 
PC4 Антифризи и антиобледеняващи продукти 
PC9A Покрития и бои, разредители, вещества за отстраняване на бои 
PC9B Пълнители, шпакловъчни маси, гипс, пластилин 
PC9C Бои за пръсти 
PC15 Продукти за обработка на неметални повърхности 
PC18 Мастила и тонери. 
PC23 Продукти за щавене на кожи, багрене, окончателна обработка, импрегниране и 

 PC24 Лубриканти, греси, освобождаващи продукти 
PC31 Политури и вакси 
PC34 Текстилни багрила, финиширащи и импрегниращи продукти; включително белини 

и други технологични добавки 
Категория процес (PROC) 
Категории за освобождаване в околната среда 
ERC8A Широка дисперсивна употреба на закрито на технологични добавки в 

отворени системи 
ERC8D Широка дисперсивна употреба на открито на технологични добавки в 

отворени системи 
Включени процеси, задания и 
дейности 

Обхваща употребата в покрития (бои, мастила, адхезиви и др.) включително 
експозиции по време на ползване (включително прехвърляне на продукта и 
препарата, нанасяне с четка, разпръскване с ръка или подобни методи) и почистване 
на оборудването. 

РАЗДЕЛ 2: УСЛОВИЯ НА РАБОТА И МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 
Раздел 2,1: Контрол върху влиянието върху работниците 
Веществото не е класифицирано за ефекти върху човешкото здраве. Не се изискват допълнителни мерки за  
управление на риска. 
Раздел 2.2: Контрол върху влиянието върху околната среда  
Продуктът не е класифициран. Не се изисква оценка на екологичното въздействие. 
РАЗДЕЛ 3: ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
3.1. Здраве 
Не е представена оценка за въздействие върху човешкото здраве [G39]. 
3.2. Околна среда 
Не е представена оценка за външното въздействие върху околната среда [G40]. 
РАЗДЕЛ 4: УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
4.1 Здраве 
Не се изискват допълнителни мерки за управление на риска [DSU7]. 
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 4.2 Околна среда 
Не се изискват допълнителни мерки за управление на риска [DSU7]. 
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