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1.  ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ХЕМИКАЛИЈАТА И ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦЕТО КОЕ ЈА СТАВА 
ХЕМИКАЛИЈАТА ВО ПРОМЕТ 

 
1.1 Идентификатор на производот  

Производ BELLES 

Идентификатор Belles 

1.2 Важна идентифицирана употреба на супстанцијата или на смесата и непрепорачлива 
употреба 

Намена, подрачје на 
употреба 

Биоцидниот производ: дрво конзерванси (PT 8) 
Tечна импрегнациска основа која превентивно го заштитува 
дрвото од габички, потемнување и од инсекти.  
За професионална и општа употреба. 

1.3 Подробности за набавувачот на Безбедносниот лист 

Произведува: belinka belles, d.o.o.  
Ljubljana, Zasavska cesta 95 
1231 Ljubljana – Črnuče; Slovenija  
Телефон: +386 1 5886 299 
Факс:       +386 1 5886 303 
e- адреса:    belles@belinka.si 
e-адреса одговорното лице за Безбедносен лист: 
marta.podobnik@belinka.si 
http://www.belinka.com/ 
 

Увозник: Хелиос Македонија дооел,  
Булевар Босна и Херцеговина бр. 55,  
МК-1000 Скопје,  
тел.: +389  02 25 21 089 
Е – адреса: office@heliosmk.com  
 

1.4 Телефонски број за итни случаи 

Телефон Во случај кога е загрозено здравјето советувајте се со личниот 
или  со дежурен лекар, во случај на опасност по животот 
побарајте  помош на тел 195. 

 

2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ОПАСНОСТИ 

 
2.1 Распределба на супстанциите или на смесите 
Распределба (ЕУ 1272/2008) 
 

Категории на опаности Опасен за водената средина - Акутна 1 
Опасен за водената средина - Хроничен 1 
Опасност од аспирација 1 
EUH066 Повторено изложување може да предизвика сушење 
и пукање на кожата. 

 

2.2 Елименти на етикетата 
Пиктограм:  

mailto:belles@belinka.si
http://www.belinka.si/
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Збор за предупредување: Опасност 

 

Реченици за опасност (Н-реченици):   
H304 Ако се проголта и навлезе во дишните патишта може да предизвика смрт.  
H410 Многу отровно за водните организми, со долготрајно дејство.  
EUH066 Повторливо изложување може да предизвика создавање на сува или распукана  

кожа. 
EUH208 Содржи 3-јодо-2-пропинил бутилкарбамат и перметрин (ISO). Може да предизвика 

алергиски појави. 
 
Precautionary statements:  

P102 Да се чува далеку од дофат на деца.  
P273 Да не се испушта во средината.  
P301+P310 АКО СЕ ПРОГОЛТА: Веднаш советувајте се во ЦЕНТАРОТ ЗА ТРУЕЊЕ или со 
лекар.  
P331 НЕ предизвикувајте повраќање.  
P405 Да се чува заклучено.  
P501 Фрлете на содржината/контејнер на овластени располагање организација. 

 
 

2.3 Други опасности 

 Содржи jаглеводороди, С10-C13 n-алкани, isoalkanes, циклична соединение, <2% 
ароми. 

 

3. ПОДАТОЦИ ЗА СОСТОЈКИТЕ ВО СМЕСАТА 

 
3.2 Смеса 

Хемиски состав: Смеса од органски растворувачи.  

 

Хемиско име: Концентрација 
[теж. %]   

Идентификатори Распределба     
(ЕУ 1272/2008) 
 

Забелешки 

 
Јаглеводороди, C10-C13 n-
алкани, isoalkanes, 
циклична соединение, <2% 
ароматични јаглеводороди 

80-90 
 

EC: 918-481-9 
Reach: 01-

119457273-39-
0003 

Asp. Tox. 1 H304 
EUH066 

 

3-јодо-2-пропинил 
бутилкарбамат 

< 1 CAS: 
55406-53-6 

EC:259-627-5 
 

Acute Tox. 3 
Acute Tox. 4 
STOT RE 1 
Eye Dam. 1 
Skin Sens. 1 

Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 

H331 
H302 

H372 (грло) 
H318 
H317 
H400 
H410 

Тебуконазол < 1 CAS: 
107534-96-3 
EC:403-640-2 

Index: 
603-197-00-7 

 

Acute Tox. 4 
Repr.2; 

Aquatic Chronic 2 

H302 
H361d 
H411 
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Перметрин (ISO) < 0,5 CAS: 
52645-53-1 

EC: 258-067-9 
Index: 

613-058-00-2 
 

Acute Tox. 4  
Acute Tox. 4 
Skin Sens. 1  

Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 

H332 
H302 
H317 
H400 
H410 

 
 

4. МЕРКИ ЗА ПРВА ПОМОШ 

 
4.1 Опис на мерките за прва помош 

По вдишување: Изнесете го повредениот на свеж воздух, ставете го во 
полулегната положба и успокојте го. Доколку е потребно 
лекарски совет. 

По контакт со кожата: Отстранете ја полеаната облека. Измијте ја кожата со вода и 
сапун. Не употребувајте органски растворувачи или 
разредувачи. 

По контакт со очите: Со чисти прсти раширете ги очните капаци и насочете млаз 
вода во окото (умерен млаз и млака вода), истовремено 
вртете ги очите на сите страни за водата да навлезе во сите 
агли на окото. Ако очите поцрвенат, односно, солзат, 
побарајте помош кај очен лекар. 

Ако се проголта: Не давајте храна. Плакнете ја устата со вода. Не 
предизвикувајте повраќање. Спречете аспирација на 
производот во белите дробови. Побарајте лекарска помош. 

4.2 Најважни симптоми и дејства, акутни и задоцнети 

По вдишување: Иритација на респираторниот тракт. 

По контакт со кожата: Подолго изложување (дипир) со производот предизвикува 
топење на маснотиите во кожата и последично можна појава 
на воспаление на кожата. Може да предизвика алергиски 
појави. 

По контакт со очите: Вцрвување, солзење и надразнување кај чувствителни луѓе. 
 

Ако се проголта: Опасност од аспирација. Ако се проголта поголемо 
количество, кај чувствителни луѓе може да предизвика 
мачнина и повраќање. 

4.3 Наведена каква било итна медицинска грижа и посебно лекување 

 Опасност од аспирација - хемиски пневмонија. 

 

5.  МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАР 

 
5.1 Средства за гаснење 

Средства за гаснење на 
пожар: 

Пена, прав, јаглероден диоксид. 

Несоодветни средства за 
гаснење: 

Отворен воден млаз. 

5.1 Посебни опасности поврзана со материјата или со смесата 

Посебна метода за 
гаснење на пожар: 

Постои можност во пожарот да се развијат гасови и густ чад, 
опасни за организамот (CO, NOx). 

5.3 Совет за пожарникарите 

Посебна опрема за Водна магла, за ладење на затворените садови со запаливи 
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заштита  на пожарникари: производи. 
Самостоен апарат за гаснење со компримиран воздух, 
комплетна пожарникарска опрема за заштита на телото. 

           
 
 
 
                                                       

6.  МЕРКИ ВО СЛУЧАЈ НА ХЕМИСКА НЕСРЕКА 

 
6.1 Лични мерки за безбедност, заштитна опрема и постапки во нужда. 

Заштита на луѓе: Отстранет од страна на неовластени лица. Отстранете ги 
можните извори на палење.  Погрижете се за добро 
проветрување. Да се спречи контакт со кожата и очите. 

6.2. Мерки за заштита на околината 

Заштита на околината: Спречете излевање во вода, во резервоари за вода, визби, 
јами или во канализација. 

6.3.Методи и материјали за задржување и за чистење 

Постапки за чистење при 
ниспусти при незгоди: 

Адсорбирајте го излеаниот производ и измешајте го со земја, 
со песок или со друг адсорбирен материјал за течности. 
Предајте му ги отпадоците на овластено лице за собирање на 
отпадоци. 

6.4. Повикување на други секции   

 Лична заштита - види точка 6 
 6отстранување на Отпадот - види точка 13 

 

7.  УПОТРЕБА И СКЛАДИРАЊЕ 

 
7.1 Мерки за безбедност за безбедно однесување 

Лични заштитни мерки: Да се избегнуваат контакти со кожата и очите. Да се спречи 
голтање.  Кога се работи да не се јаде, пие и да не се пуши. 
По употреба  и пред  одмор да се измијат рацете. 
 

 Се складира во добро затворена оригинална амбалажа, во 
исправена  состојба, на суво место. Заштитени од директна 
сончева светлина. Чува одвоено од храна и храна за животни. 
Класа на чување: 3B. 

7.2 Услови за безбедно складирање, вклучително со нездружливост 

Технички мерки и услови: Се складира во добро затворена оригинална амбалажа, во 
исправена  состојба, на суво место. Заштитени од директна 
сончева светлина. Чува одвоено од храна и храна за животни. 
Класа на складирање: 3B Запаливи течни хемикалии. 

7.3 Посебна завршна употреба 

Амбалажен материјал: Види точка 1.2. Поради можноста да настане експлозивна 
атмосфера празната амбалажа да не се сече. 

                      

8.  КОНТРОЛА ПРИ  ИЗЛОЖЕНОСТ И ЛИЧНА ЗАШТИТА 

                                                
8.1 Праметри  на надзорот 
Пропишани гранични вредности за професионална изложеност на опасни состојки во атмосферата 
на работното место, по Правилникот за заштита на работниците од ризик, поради изложување на 
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хемиски материјали во работно време. 

Хемиско име: гранична вредност (mg/m3) 

Јаглеводороди 1000 

 
8.2 Надзор врз изложеноста: 

Заштита на дишните 
патишта: 

Кога се употребува во затворени простории при долготрајна 
работа носете заштитна маска за целот лице со филтер „А“.  

Заштита на рацете: Да се употребуваат заштитни ракавици. Погодни материјли: 
нитрил,  неопрен.. Имајте предвид дека работните услови 
влијаат на трајноста на заштитните ракавици. 

Заштита на очите: Кога постои ризик за прскање  в очи, употребувајте заштитни 
очила. 

Заштита на кожата и 
телото: 

Работна облека. 
 

 

9.  ФИЗИЧКИ И ХЕМИСКИ СВОЈСТВА 

 
9.1 Податоци за основните физикални и хемиски својства: 

   

Изглед: Течност  

Боја: Жолтеникава 

Мирис: со специфична миризба 

Точка на вриење: >180 ºC 

Специфична маса (H2O=1):  0,804 

Растворливост во вода: нерастворливи 

Коефициент за распределба: н - октанол /вода:  н. п. 

Парен притисок:  100 Pa (20 
o
C) 

pH:  не се одредува 

Вискозност: кинематичка: 0,02 cm
2
/s 

динамичен: 1,7 mPas 

Точка на палење: >61 ºC 

Долна граница за експлозија (Vol. %): 0,6 

Горна граница за експлозија (Vol. %): 6,1 

Површински напон: 25,1 mN/m (25°C) 

 
9.2 Други податоци: Нема податоци 

 

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ 

 
10.1  Реактивност 

 Нема расположливи податоци. 

10.2  Хемиска стапилност: 

 Производот е стабилен во услови за употреба, во согласност 
со упатството и правилно складирање. 

10.3  Можност за развој на опасни реакции 

 Нема расположливи податоци. 

10.4  Услови што треба да се избегнуваат 

 Високите температури и извори на палење. Празни контејнери 
не се намали или на друг начин физички да се ракува и да не 
бидат изложени на топлина или отворен оган. Избегнувајте 
истурање во животната средина. 
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10.5  Материјали кои треба да се избегнуваат 

 Екстремни оксиданти 

10.6 Опасни производи на разградување 

 Под нормални услови на складирање и употреба, тие не 
можат. Во случај на пожар може да резултира со опасни 
гасови и пареи. 
 

11. ТОКСИКОЛОШКИ ПОДАТОЦИ 

 
11.1 Акутна токсичност:     Нема податоци за производот.  
 

Инхалациски LC-50, Јаглеводороди, C10-C13*  (стаорец): 4951 mg/l/4h  OECD 403 
LC-50, 3-јодо-2-пропинил бутилкарбамат (стаорец,4h): 6,89 mg/l 
LC-50, Тебуконазол (стаорец,4h): >5093 mg/l   OECD 403 
LC-50, Перметрин (ISO) (стаорец,4h): >23,5 mg/l    
 

Орално LD-50, Ogljikovodiki, C10-C13*  (стаорец): > 5000 mg/kg  OECD 401 
LD-50, 3-јодо-2-пропинил бутилкарбамат (стаорец): 300-500 mg/kg 
LD-50, Тебуконазол (стаорец - машки): 4000 mg/kg 
LD-50, Тебуконазол (стаорец - женски): 1700 mg/kg 
LD-50, Перметрин (ISO)  (стаорец): 480 mg/kg 
 

Дермално LD-50, Јаглеводороди, C10-C13*  (зајакот): >5000 mg/kg 
LD-50, 3-јодо-2-пропинил бутилкарбамат (стаорец): >2000 mg/kg 
LD-50, Тебуконазол (стаорец - машки): > 5000 mg/kg 
LD-50, Перметрин (ISO) (стаорец): > 2000 mg/kg 
 

 
Иритација: на кожата: Јаглеводороди, C10-C13 *: во повтори контакт може да се случи 

                                              одмастување и иритација на кожата 
                                   3-јодо-2-пропинил бутилкарбамат: не иритирачки 
 
                    Очите: Јаглеводороди, C10-C13: * Не надразнување 
                                   3-јодо-2-пропинил бутилкарбамат: опасност од сериозно оштетување на  

                                очите. 
 
Хиперсензитивност: 3-јодо-2-пропинил бутилкарбамат, заморчиња: Сензибилизирање 
                                      Тебуконазол, Orsk свињи: не (OECD 406) 
                                      Перметрин (ISO), заморчиња: Сензибилизирање (OECD 406) 
                                      Јаглеводороди, C10-C13 *: Не 
 
Хронична токсичност: 
                    3-јодо-2-пропинил бутилкарбамат: 
                                хронична NOAEL, орален, стаорци, 2 години: 20 mg / kg / ден 

 
                   перметрин:   subchronic NOAEL, орален, куче, 1 година: 50 mg / kg 

 
Хронични ефекти: По долга и повтори контакт може да предизвика одмастување и пукање на    

            иритација и / или дерматит кожата. 
 
Специфична токсичност целен орган - еден експозиција: 
             3-јодо-2-пропинил бутилкарбамат: Категорија 3 - иритација на респираторниот тракт 
 
Опасност од аспирација: Јаглеводороди, C10-C13 *: опасност од аспирација, категорија 1 
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Забелешки: Перметрин (ISO): Не се познати ефекти врз формирањето на канцерогеност,     

          репродуктивна токсичност, тератогеност, мутагеност. 
             3-јодо-2-пропинил бутилкарбамат: не е мутаген. 

 
 

 
 
 

12. ЕКОТОКСИКОЛОШКИ ПОДАТОЦИ 

 
12.1 Екотоксичност 

           Јаглеводороди, C10-C13 n-алкани, isoalkanes, циклична соединение, <2% ароматични   
                јаглеводороди: 
                    EL-50 акутна, (алги -Pseudokirchneriella subcapitata,72 h, раст): > 1000 mg/l   
                                                                                                            OECD 201 
                      EL-50 акутна, (Daphnia magna, 48h, akutno: > 1000 mg/l OECD 202 
                      LC-50 акутна, (риба -Oncorhynchus mykiss, 96h, akutno: > 1000 mg/l OECD 203 
                                                                                                                                   

3-јодо-2-пропинил бутилкарбамат: 
                     EC50 акутна, daphnia magna, 48 h: 0,21 mg/l 

EC50 акутна, bakteriaje aktivno blato, 3h: 44 mg/l 
IC50 акутна, алги -desmodesmus subspicatus, 72 h: 0,026 mg/l 
LC50 акутна, риба -danio rerio, 96 h: 0,43 mg/l 

                                                                                                                                   

           Тебуконазол: 
                     EC50 акутна, daphnia magna, 48 h: 2,79 mg/l 

IC50 акутна, алги - Pseudokirchneriella subcapitata, 72 h: 3,8 mg/l 
LC50 акутна, риба -oncorhynchus myksis, 96 h: 4,4 mg/l 
NOEC, хронична, daphnia magna, 21d: 0,01 mg/l 

               

             Перметрин (ISO): 
               EC50, акутна, daphnia magna, 48 h: 0,00127 mg/l 

IC50 акутна, алги - Pseudokirchneriella subcapitata, 72 h: >1,13 mg/l 
LC50 акутна, риба -oncorhynchus myksis, 96 h: 0,0051 mg/l 

 
12.2  Постојаност и разградливост 

  Јаглеводороди, C10-C13 n-алкани, isoalkanes, циклична соединение, <2%   
                                                           ароматични: брзо биоразградлив 

           3-јодо-2-пропинил бутилкарбамат: брзо биоразградлив 
           Тебуконазол: тешко разградливи 
           Перметрин (ISO): тешко разградливи 

 

12.3. Склоност за таложење во организми 
3-јодо-2-пропинил бутилкарбамат:  LogPow: 2,8       BCF: -                низок потенцијал 
Тебуконазол:                                     LogPow: 3,5       BCF: 78           низок потенцијал 



  

Безбедносен лист              Датум на изводот: 13.11.2017         Датум на ревизијата:  20.12.2016 
 Бр. на ревизија: 01 

Име на производот:    BELLES                                               Стр. 8 од 9  

 

VL_Belles_1MK.doc                                   97002.3 

Перметрин (ISO):                            LogPow: 6,1      BCF: 570         висок потенцијал 
 
12.4  Мобилност во тлото 

  Растворувач лебди на вода. Ќе се апсорбираат во почвата и 
има ниска мобилност. 

12.5 Резултати од оценката  на PBT и vPvB својствата 

 Нема расположливи податоци. 

12.6 Останати  штетни ефекти 

 Производ содржи органски врзани халогени и може да 
придонесе за вредноста на AOX во отпадните води. 

                                                            

13. ТРЕТИРАЊЕ И ОДВОЈУВАЊЕ НА ОТПАДОТ 

 

13.1  Методи за постапување со отпадоци 
 Според правилникт за постапување со отпадоци, производот има класификациски број 20 
01 27* премази, што содржат опасни состојки.   Опасно својство на отпадокот: отпадок 
штетен за околината.        
                                               
Контаминирана амбалажа: 15 01 04.     
Сосем испразнети и суви ламаринени  дози според одредбите во   правилникот не се 
опасен отпадок и може да се рециклираат. 
                                                          Неисушената амбалажа претставува опасен отпадок. 
Остатоците од производот и загадената амбалажа да се предадат на овластена служба за 
отстранување на отпадоци. Преостанатите остатоци не смее да се фрлаат во комуналните 
отпадоци и да не се излеваат во канализацијата.  

 

14. ПОДАТОЦИ ЗА ТРАНСПОРТОТ 

 

 ADR/RID IMDG IATA 

14.1.UN - број 
UN 3082 UN 3082 UN 3082 

14.2. Наименавоние и описание 
Еколошки опасни 
супстанции, 
течност, N.D.N. 
(перметрин) 

Еколошки опасни 
супстанции, 
течност, N.D.N. 
(перметрин) 
 

Еколошки опасни 
супстанции, 
течност, N.D.N. 
(перметрин) 

14.3. Класа на опасноста 
9 9 9 

14.4. Група на пакување 
III III III 

14.5. Oпасни за околната среда 

 

- F-A, S-B - 

14.6. Посебни мерки на 
претпазливост за корисникот 

- - - 

14.7. Превоз во растресена 
состојба, во согласност со Прилог 
II кон MARPOL 73/78 и Кодексот  
IBC. 

- - - 

 

15.  РЕГУЛАТОРНИ ПОДАТОЦИ 
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15.1 Прописи/законодавство за здравје, безбедност и околина, специфицирани за 
супстанциите или за смесите. 

Овој безбедносен лист е подготвен во согласност со врховното хемиско законодавство - 
REACH уредба и со Законот за хемикалиите и Правилникот за распределување, 
обележување и пакување. 

Заради неговата распределба (опасни својства), производот е вредува по законодавството за 
потешка загрозеност од незгоди (ЕУ 96/8 - Seveso) во категорија на оваа уредба. 

15.2  Оцена на хемискатa безбедност 

Не е спроведена. 

 

16.  ОСТАНАТИ  ПОДАТОЦИ 

                                        
Наведениве информации се  однесуваат на денешната состојба на нашеро знаење и искуства и 
имаат намена да го опишат нашиот производ од поглед на потребите за безбедност. Овие 
наведувања не претставуваат гаранција на својствата на производот во правен  поглед. 
 
Лична оговорност на корисникот на производот е да ги познава и да се придржува кон законските 
норми во поглед на транспорт и употреба на производот. 
Во врска со својствата на производот ве молиме да ја прочитате техничката информација. 
 
Кратенки: 
„н.п.“  ― нема податок 

 
Ве предупредуваме на следните ревидирани точки во безбедносниот лист: - 
 

Значење на речениците H од поглавје 3:  
 
H302 Штетно за здравјето, ако се проголта. 
Н304 Може да биде смртоносен доколку се проголта и навлезе во дишните патишта. 
H317 Може да предизвик алергиски реакции на кожата. 
H318 Предизвикува сериозно оштетување на очите. 
H332 Штетно за здравјето при вдишување. 
H331 Отровно при вдишување. 
H372 Штетно за органите при долготрајно повторливо изложување. 
H361d Сомнение за штетно дејство за неродено дете. 
H400  Многу отровно за водните организми. 
H410 Многу отровно за водните организми, со долготрајно дејство. 
H411 Токсичен за водниот животински свет со долготрајни последици. 

______________________________________________________________ 
 
 


