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1. Наименование на веществото/препарата и фирмата/предприятието 

 

1.1.Наименование на веществото /препарата  

Противообледенителен продукт АЙСМЕЛТ
ТМ 

(ХКНМ) 

 

1.2.Употреба на препарата 

Противообледенителен композитен материал АЙСМЕЛТ™ (КХМН) е препарат предназначен за 

обработка на пътища и улици, пешеходни зони и тротоари. Притежава висока разтапяща способност и е 

еффективен в диапазона температури до -20ºС. 

 

1.3.Наименование  и адрес на производител/вносител 

 

1.3.1. Производител: ООО «ЗИРАКС», 404171, волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый яр, 

микро район № 4 д.6  

Телефон за спешна връзка  +7 (8442) 406729, www.zirax.ru 

  

1.3.2. Вносител: Кооперация «Фармко», ул.Мечников № 4, 4002 Пловдив тел.032-640078, факс 032-640080 

email: office@pharmcobg.com, www.pharmcobg.com  

Телефон за връзка в случай на спешност : 032.640078 

 

2. Състав на препарата  

 

2.1.Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание, 

класификация на опасностите 

 

№ Наименование на веществото CAS/EINECS No 
Съдържание, % Категории опасност; 

R фрази Марка А Марка И 

1 Калциев хлорид 10043-52-4/233-140-8 15-25 15-50 Xi – дразнещ; R36 

2 Натриев хлорид 7647-14-5/231-598-3 75-80 50-85 Xi – дразнещ; R36/37/38 

3 Вода  макс. 7 макс.7 Няма 

4 Противокорозионни, антикейкинг 

добавки 

 
- до 10 

Няма 

 

3. Описание на опасностите 

 

3.1. Въздействие на човека 

 

3.1.1.Обща характеристика на продукта - Умерено опасен продукт, отнася се към категория на 

опасност – дразнещи. Дразни очите, дихателните пътища и кожата. Пожаро и взривобезопасен 

 

3.1.2. Пътища за постъпване – При вдишване, попадане в храносмилателните органи, на кожата и в 

очите. 

 

3.1.3. Поражаеми органи, системи и тъкани на човека – Нервната, дихателната и сърдечно-съдова 

система, бъбреците, кожата, очите, минералния обмен, стомашно-чревния тракт. 

 

3.1.4. Наблюдаеми симптоми - При вдишване - кашлица  

http://www.zirax.ru/
mailto:office@pharmcobg.com
http://www.pharmcobg.com/
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     - при поглъщане – болка в гърлото и в областта на корема, гадене, 

     повръщане, диария 

     - при продължително въздействие раздразва и изсушава кожата. 

     - при попадане в очите – сълзене, зачервяване, болка 

 

3.2. Въздействие на обкръжаващата среда  

 

3.2.1. Обща характеристика на въздействие - Извънредно стабилен продукт в абиотически условия. 

В обкръжаващата среда не се трансформира. Изменя органолептичните свойства на водата – придава и 

привкус. Нарушава процесите на самопречистване на водата. Увеличава твърдостта на водата. 

Предизвиква осоляване на почвите. Натрупвайки се, предизвиква деградация на почвите, изменя 

физическити, химическите, и биологични свойства. Ниско токсичен за обитателите на водоемите. 

 

3.2.2. Пътища за въздействие на обкръжаващата среда – При нарушаване на на правилата за работа, 

транспорт, съхранение, ликвидиране на отпадъци, аварии и извънредни ситуации. 

 

3.2.3. Наблюдавани признаци на въздействие: Изменя органолептическите свойства на водата,  при-

давайки и привкус. Увеличава твърдостта на водата. Натрупваните соли възпрепятстват развитието на 

растенията. 

 

3.3. Хигиенни нормативи – Продуктът в зоната на работа и в обектите на обкръжаващата среда не е 

нормиран. 

 

3.3.1. Хигиенни нормативи на компонентите: 

 

Калциев хлорид – ПДКраб.зона – 2 mg/m
3 
, аерозоли, изисква специална защита на очите и кожата; 

   - ОБУВатм.в-х – 0,5 mg/m
3 
 

   -  ПДК вода (хлориди) – 350 mg/l, орг. привкус  

   - ПДК рибно стоп. (калций – за разтворими във вода форми) – 180 mg/l;  за 

   морски  водоеми – 610 mg/l   

   -ПДК рибно стоп. (хлоридни аниони) – 300 mg/l; за морски воодеми – 11900 mg/l 

 

Натриев хлорид - ПДКраб.зона – 5 mg/m
3 
, аерозоли, изисква специална защита на кожата и очите; 

   - ОБУВ атм.в/х – 0,15 mg/m
3 
 

   - ПДК вода (натрий) – 200 mg/l,  

   - ПДК рибно стоп. (натрий) – 120 mg/l; за морски водоеми – 7100 mg/l 

 

 

 

4. Мерки за оказване на първа помощ 

 

4.1.  При вдишване: свеж въздух и покой. Ако е наложително, да се потърси лекарска помощ. 

 

4.2.  При контакт с кожата: да се измие с течаща вода. При нужда да се потърси лекарска помощ. 

 

 

4.3.  При контакт с очите: да се измият очите с течаща вода.При нужда да се потърси лекарска помощ. 

 

4.4  При поглъщане: да се изплакне с вода устната кухина, обилно пийте вода, активен въглен, солево 

разхлабително. При необходимост потърсете медицинска помощ. 

 

4.5. Средства за първа помощ: Аптечка: памук, очна стъклена ваничка, активен въглен, солево разхлабително 
 

 

5. Мерки при гасене на пожар 

 

5.1. Обща характеристика на пожаровзвривобезопасността: Продуктът е негоримо вещество, 

неговата прахововъздушна смес с въздуха е пожаровзвривобезопасна. 
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5.2. Показатели на пожаровзривоопасност –продуктът е пожаровзривобезопасен 

 

5.3. Специфика на гасенето на пожар: Опаковките с продукта, намиращи се близко до огнището на 

пожара да се поливат с вода от максималното възможно разстояние за охлаждане и 

предотвратяване горенето на запалимата тара и разсипване на продукта, а ако е възможно , да се 

махнат опаковките извън зоната на пожара.  

 

6. Мерки при аварийно изпускане 

  

6.1. Лични предпазни мерки: Носете лични защитни средства, описани в т.8. 

 

6.2. Мерки за опазване на околната среда: Изолирайте замърсената област. Недопускайте продуктът 

да попадне във водоеми, почвата и канализацията. Съберете разсипания продукт. Чистият продукт се 

опакова и връща в склада за повторно използване. Завърсеният продукт се събира в подходяща тара и се 

отправя за заравяне в подходящи места съгласувани местните органи са санитарно епидемиологичен 

надзор. 

 

7. Работа с веществото/препарата и съхранение 

 

7.1.Мерки за безопасност при работа с продукта – Обслужващият персонал следва да е обучен с 

правилата на безопасност на труда при работа с продукта и обезпечен с лични предпазни средства. 

 

7.2. Условия и срок на безопасно съхранение – Продуктът се съхранява в тара на производителя или 

насипно в закрити, сухи защищаващи продукта от попадане на атмосферни валежи и подпочвени води 

места. При съхраняване на продукта на открито трябва да се предприемат предпазни мерки за избягване 

на осоляването на околната среда и защита от попадане на атмосферни валежи. Гаранционният срок на 

съхранение на продукта е 18 месеца от датата на производство, а гаранционният срок на съхранение на 

продукта на открити площадки насипно е 3 месеца от датата на производство.  

 

7.3. Несъвместими при съхранението на веществото материали – киселини, основи, органични 

вещества; следва да се обезопаси продукта от атмосферни валежи. 

 

7.4. Материали препоръчвани за тара и опаковка – Продуктът се опакова в меки специализирани 

контейнери – биг-беги или торби от полипропилен, каширан с полиетилен. 

 

7.5. Препоръки по безопасното преместване и транспорт – Продуктът се транспортира с всички 

видове транспорт в съответствие с нормите за транспорт на товари, действащи на конкретния вид 

транспорт. Не се допуска нарушаване на целостта на тарата с цел да се предотврати разсипването на 

продукта и неговото овлажнение. Към товаро-разтоварни работи се допускат лица, преминали курса за 

обучение и проверка на знанията по безопасност на труда, пожарна безопасност и оказване на първа 

помощ. При товарене и разтоварване се спазват изискванията на нормативните документи, 

регламентиращи условията за безопасност при производствените работи от този вид. Подемно-

транспортните средства следва да са изправни и на местото за провеждане товаро-разтоварните работи 

да има достатъчно естествено или изкуствено осветление. Всички работи се провеждат с лични 

предпазни средства.  

 

8. Контрол при експозиция и  лични предпазни средства 

 

8.1. Параметри на работната зона, подлежащи на задължителен контрол (ПДКраб.з./ОБУВ): 

Продуктът във въздуха на работната зона не е нормиран. Извършава се контрол във въздуха на 

работната зона по калциев хлорид и натриев хлорид. 

ПДКраб.зона калциев хлорид – 2 мг/м
3 
аерозол, дразнещ; изисква специална защита на кожата и очите; 

ПДКраб.зона натриев хлорид -  5 мг/м
3 
аерозол 

 

8.2. Мерки за осигуряване съдържанието на вредните вещества в допустими концентрации: 

Осъществява се контрол на съдържанието на калциев хлорид и натирев хлорид във въздуха на 

работната зона. 

 

8.3. Мерки и средства за защита на персонала 
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8.3.1. Общи препоръки: Съдържанието на калциев и натриев хлориди във въздуха на на работната 

зона не следва да превишава ПДК. Да се използват дредства за индивидуална защита. Да се спазват 

нормите на промишлената хигиена. Лицата заети на работа с реагента АЙСМЕЛТ трябва да 

преминават обучение и проверка на знанията по техника на безопасност. 

8.3.2. Защита на дихателните органи: респиратори 

8.3.3. Защита на ръцете: защитни ръкавици – комбинирани или гумени 

 8.3.4. Защита на очите: защитни очила с безцветни стъкла. 

 8.3.5. Защита на кожата и тялото: памучен работен костюм, гумирана престилка, кожени обувки. 

 

9. Физични и химични свойства 

 

9.1. Обща информация 

- Външен вид: компактирани гранули с неправилна форма 

- Агрегатното състояние: твърдо  

- Цвят на веществото/препарата: бял до светло сив; 

- Форма, в която се доставя: гранули 

- Мирис: няма 

 

9.2. По-важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда 
- Температура на замръзване на наситения разтвор, не по-висока от минус 25

0 
С. 

- Разтворим във вода 

- рН 1% воден разтвор – не по-нисък от 6,5 

 

10. Стабилност и химическа активност  

 

10.1. Стабилност – Стабилен при нормални условия на съхранение 

 

10.2. Реакционна способност – Реагира с киселини и основи 

 

 

 

11. Токсикологична информация 

 

11.1. Оценка на степента на опастност от токсично въздействие на организма – умерено токсичен 

продукт – компонентите му са умерено токсични при попадане в храносмилателната система и малко 

токсични при други пътища на постъпване 

 

11.2. Показатели на остра токсичност (DL50, CL50) – Данни за продукта няма. 

 

11.2.1. Показатели за остра токсичност за компонентите на продукта (DL50, CL50) 

 

Калциев хлорид DL50 – 1000-4000 mg/kg в/ж, плъхови 

   DL50 – 1940 mg/kg, в/ж, мишки 

   DL50 – 1385 mg/kg, в/ж, зайци 

   DL50 – 264-500 mg/kg в/б плъхове 

   DL50 – 210-600 mg/kg, в/б мишки 

   DL50 – 2630 mg/kg п/к мишки 

 

Натриев хлорид DL50 – 3000 mg/kg, в/ж плъхове 

   DL50 – 4000 mg/kg, в/ж, мишки 

   DL50 – 2600 mg/kg, в/б, плъхове 

   DL50 – 2602 – 2900 mg/kg, в/б, мишки 

   DL50 > 10000 mg/kg, п/к, зайци 

   DL50 – 3000 – 3150 mg/kg, п/к, мишки 

 

11.3. Сведения за опасностите за здравето въздействия при непосредствен контакт с продукта, с 

също и последствията от тези въздействия – Слабо раздразва кожата и слизестите обвивки след 

еднократен контакт и умерено продължително въздействие. Кожно-резорбтивното действие не се е 

изучавало. 
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11.4. Сведения за опасни последващи последствия от въздействието на организма – Кумулативни-

те свойства са слабо изразени. Отдалечените ефекти не са изучавани. По литературни данни натриевият 

хлорид има ембрио-, гонандотоксично, таратогенно и мутагенно действие при експерименти с 

животни.    

 

11.5.Допълнителна информация за компонентите на веществото: 

 

Калциев хлорид ЕD – 2016 mg/kg сумарна доза, в/ж, 30 дн., плъхове (изменение съдържание на 

   лейкоцити в кръвта и в централната нервна система) 

   EC – 43 mg/m
3
, инх., 4 ч., 17 седмици., плъхове (изменение на активността на 

   каталазата в кръвта) 

Натриев хлорид ЕC 2300 mg/m
3
, инх. еднократно, 2 ч., плъхове (поражение на слизестата носна 

   кухина) 

   ЕC – 10 - 58 mg/m
3
, инх. 4 ч., 6 месеца, плъхове (забавяне на ръста, снижаване, 

   съдържанието на хемоглобин в кръвта, увеличаване на относителната маса на 

   белия и черния дроб, морфологични изменения в устната кухина) 

    

12. Въздействие на околната среда  

 

12.1. Оценка на възможните въздействия на обкръжаващата среда: Извънредно стабилен продукт в 

абиотически условия. В обкръжаващата среда не се трансформира. Изменя органолептичните свойства 

на водата – придава и привкус. Нарушава процесите на самопречистване на водата. Увеличава 

твърдостта на водата. Предизвиква осоляване на почвите. Натрупвайки се, предизвиква деградация на 

почвите, изменя физическити, химическите, и биологични свойства. Ниско токсичен за обитателите на 

водоемите. 

 

12.2. Най-важни характеристики на въздействието върху обкръжаващата среда 

 

12.2.1.Хигиенни нормативи за (ПДК в атмосферния въздух, водни обекти, почва) – не са 

нормирани 

 

12.2.1.1. Хигиенни нормативи компонентите на продукта (ПДК в атмосферния въздух, водните 

обекти и почвата): 

 

Калциев хлорид: ОБУВатм.в-х – 0,05 mg/m
3
 

   ПДК вода (хлориди) – 350 mg/l, орг. привкус  

   ПДК рибно стоп. (калций – за разтворими във вода форми) – 180 mg/l; за морски 

   водоеми – 610 mg/l   

   ПДК рибно стоп. (хлоридни аниони) – 300 mg/l; за морски воодеми – 11900 mg/l 

Натриев хлорид: ОБУВ атм.в/х – 0,15 mg/m
3 
 

   ПДК вода (натрий) – 200 mg/l,  

   ПДК рибно стоп. (натрий) – 120 mg/l; за морски водоеми – 7100 mg/l 

 

12.2.2. Показатели за екотоксичност – данни за продукта отстъстват 

 

12.2.2.1. Показатели за екотоксичност на компонентите 

 

Калциев хлорид CL50 13400 mg/l Candida affinis 

   CL50 850 mg/l, Lepomis macrochirus 

   CL50 3526 mg/l дафния Магна, 24 ч. 

   CL50 3005 mg/l дафния Магна 48 ч. 

   CL50 3130 mg/l Nitzshia linearis, 120 ч. 

Натриев хлорид CL50 21500 mg/l, Cyprinus carpio 1 ч. 

   CL50 13700 mg/l, Carassius auratus, 24 ч. 

   CL50 14125 mg/l, Lepomis macrochirus 

   CL50 11100 mg/l, Salmo gairdneri, 96 ч. 

   CL50 6447 mg/l дафния Магна, 24 ч. 

   CL50 3310 mg/l дафния Магна 48 ч. 
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   EC50 2430 mg/l Nitzshia linearis, 120 ч. 

 

12.2.3. Миграция, трансформация в обкръжаващата среда – няма данни 

 

12.3. Допълнителни сведения – Да се контролира нивото на хлориди в местата на възможно приложе-

ние на продукта. Съпоставянето на фоновите нива със съдържанието на хлориди (след внасяне на 

продукта) ще позволи да се определи влиянието на продукта върху обектите на обкръжаващата среда. 

Ефективната радиоактивност на естествените радионуклеотиди съставлява 15,249 Бк/кг (не 

представлява опасност). Корозионната активност за метал – 02408 mg/sm
2 
или 0,2127 mm/годишно 

 

12.3.1 Допълнителни сведения за компонентите: 

 

Калциев хлорид – Прага на осещане на привкус в питейната вода е 150-350 mg/l. Съгласно  

   класификацията на опасностите от замърсяване на вода (WGK на Германия) 

   веществото е отнесено към клас 0 (като цяло не опасни за замърсяването на 

   водата вещества). 

 

Натриев хлорид – Праговата концентрация на влияние на органо-лептическите свойства на 

   водата по привкус е 500 mg/l. В концентрации от 700 mg/l веществото оказва 

   токсично действие на растенията.МКб (максимална концентрация на  

   веществото, която при постоянно въздействие в течение на каквото и да е по 

   продължителност време, не предизвиква нарушение на биохимическите процеси) 

   – 1000 mg/l; Съгласно класификацията на опасностите за замърсяване на водата 

   (WGK на Германия) веществото е отнесено към клас 0 (като цяло не опасни за 

   замърсяването на водата вещества). 

  

    

  

 

 

  

13. Третиране на отпадъците 

13.1. Мерки за безопасност при работа с отпадъците, образуващи се при потреблението, 

съхраняването, транспорта, извънредни ситуации и др.:  Виж раздели 6-8. Всички действия с 

продукта се провеждат във вентилирани помещения. До работа се допускат лица, запознати с физико-

химичните, токсични свойства на продукта, преминали инструктаж, обучение и проверка на знанията за 

безопасна работа с продукта. 

 
13.2. Сведения за местата и методите на обезвреждане, утилизация или ликвидация на отпадъци 

от веществото (материала), включително опаковката му: Отпадъците от чистия продукт се събират 

в опаковка и се връщат в технологичния процесс за използване. Отпадъците от замърсен продукт се 

събират в тара и се отправят за заравяне в места съгласувани с местните органи на санепиднадзор. 

Промивните води и течни отпадъци се отправят в пречиствателните съоръжения. Невъзвратимите 

опаковки, очистени от продукта се събират в съд и изпращат за зариване в места съгласувани с 

местните органи на санепиднадзора; горимата тара може да се отправи за изгаряне в пещ за изгаряне на 

промишлени отпадъци.      

 
14. Изисквания по безопасност при транспортиране 

 

14.1. Транспортно наименование – Противообледенителен материал „АЙСМЕЛТ
тм

 (ХКНМ) 

 

14.2. Вид на транспортното средство – Продуктът се транспортира с всички видове транспорт. 

 

14.3. Класификация на опасен товар – Продуктът не се класифицира като опасен продукт. 

 

14.4. Транспортна маркировка – „Пази от влага”, при използване на полимерни материали – „Пази от 

слънчеви лъчи” 
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14.5. Информация за опасността при автомобилни превози – не се налага; т.к. вещества с 

относително ниска опасност се превозват без използване на система за информация за опасностите; 

 

14.6. Аварийна карта – няма 

 

14.7. Информация за опасностите при ЖП превоз – отсъства т.к. вещества с относителна ниска 

опасност се превозват без използване система за информация за опасностите.  

 

15. Информация , съгласно действащата нормативна уредба   

 

15.1. Документация, регламентираща изискванията за защита на човека и обкръжаващата среда – 

Издадено е санитарно-епидемиологическо заключение за Противообледенителен препарат АЙСМЕЛТ
тм 

(ХКНМ)  

 

15.2. Международно законодателство – предупредиделна маркировка за компонентите на 

веществата (символи на опасност, рискови фрази и зр.) 

Калциев хлорид 

Символи:  

               Xi      

           
 Дразнещ     

 

R фрази (Стандартни текстове, предупреждаващи за риска, свързан с използването на опасното 

химично вещество):  

R 36  – дразни очите; 

 

S фрази (съвети за безопасно съхраняване и използване на опасното химично вещество) 

S 22 – Да не се вдишва прахът; 

S 23 – Да не се вдишва аерозолът. 

Натриев хлорид 

R фрази (Стандартни текстове, предупреждаващи за риска, свързан с използването на опасното 

химично вещество):  

R36/37/38 –дразни очите, дихателните пътища и кожата; 

 

S фрази (съвети за безопасно съхраняване и използване на опасното химично вещество) 

S26 – При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ 

S36 - Да се носи подходящо защитно облекло 

 

 

 


