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РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 

1.1 Идентификатор на продукта  

Търговското наименование 
 

: AdBlue® 
 

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, 

които не се препоръчват 

Употреба на 
веществото/сместа 

 

: За редукция на азотни окиси при каталитично почистване 
на отработени газове на дизелови двигатели 

 

1.3 Подробности за снабдителя 

Снабдител : Borealis L.A.T GmbH 

St.-Peter-Strasse 25, 4021 Линц, Австрия 
Teл.: +43 732 6915-0 

 

Email адрес : product.safety@borealisgroup.com 
 

1.4 Телефонен номер при спешни случаи 

+44 (0) 1235 239 670 (NCEC Carechem 24) 

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите 

2.1 Класифициране на веществото или сместа  

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008) 

Безопасно вещество или смес съгласно Регламент (ЕО) No. 1272/2008.  

2.2 Елементи на етикета  

Обозначение (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008) 

Не се изискват елементи за етикетиране. 

 

2.3 Други опасности 

Резултати от оценката на 

PBT и vPvB 
 

:   

 

 

 

: Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се 

смятат или за устойчиви, биоакумулиращи и токсични 
(PBT), или много устойчиви и много биоакумулиращи (vPvB) 
при нива от 0,1% или по-високо.  
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РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките 

 

3.2 Смеси 

Химичен състав 
 

: Воден разтвор 
 

Съставки  

Химично наименование CAS номер 
EO номер 
Регистрационен номер 

Концентрация (% w/w) 

Карбамид 57-13-6 
200-315-5 
01-2119463277-33 

>= 31,8 

вода 7732-18-5 

231-791-2 
 

<= 68,2 

 
 

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ 

4.1 Описание на мерките за първа помощ 

Основни указания 
 

:  Няма нужда от специфични инструкции. 
 

В случай на вдишване 

 

:  Изведете на чист въздух. 

Ако симптомите продължават, повикайте лекар.  
 

В случай на контакт с 

кожата 
 

:  Отмийте обилно с вода и сапун. 

Свалете замърсеното облекло и го изперете преди 
повторна употреба. 
Ако кожното раздразнение продължава, повикайте лекар.  

 
В случай на контакт с очите 
 

:  Промивайте внимателно с вода в продължение на 
няколко минути. 

 
В случай на поглъщане 
 

:  Изплакнете устата с вода. 
НЕ предизвиквайте повръщане. 

Ако сте в съзнание, пийте обилно вода. 
 

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти  

Симптоми : Вдишване: 
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Кашлица 

Недостиг на въздух 
Възпалено гърло 
 

   Контакт с кожата: 
Зачервяване 
 

   Контакт с окото: 
Зачервяване 
 

   Поглъщане: 
Конвулсии 
Главоболие 

Повдигане 
Повръщане 
 

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално 
лечение 

Лечение 

 

: Лекувайте симптоматично. 

 

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки 

5.1 Пожарогасителни средства  

Подходящи 
пожарогасителни средства 

 

:  Въглероден двуокис (CO2) 
Водна мъгла 

Пяна, устойчива на алкохол 
 

Неподходящи 

пожарогасителни средства 
 

:  Силна водна струя 

 

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 

Специфични опасности при 
пожарогасене 
 

:  Самият продукт не гори. 
При горенето се образува дразнещ дим. 
 

5.3 Съвети за пожарникарите  

специални предпазни 
средства за пожарникарите 

 

:  Носете автономен дихателен апарат и защитен костюм.  
 

Допълнителна информация 
 

:  Стандартна процедура при химически пожари. 
 

http://www.borealisgroup.com/
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РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане 

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи  

Носете лични предпазни средства. 

Материалът може да предизвика условия за хлъзгане. 
Да се използуват неплъзгащи се предпазни обувки на места, в които е възможно 
разливане или изтичане. 

Пазете се от вдишвания на пари или на мъгла.  
Избягвайте контакт с кожата, очите и облеклото. 
Осигурете подходяща вентилация, особено в затворените пространства. 

 

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда  

Не допускайте изтичане в канализацията. 

 

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване  

Попийте с инертен абсорбиращ материал (напр. пясък, силикагел, абсорбент за киселини, 

универсален абсорбент, стърготини). 
Да се държи в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне.  
След почистване отмийте следите с вода. 

 

6.4 Позоваване на други раздели 

За лична защита вижте раздел 8., Обезвреждане на отпадъците вижте раздел 13. 

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение 

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа  

Указания за безопасно 
манипулиране 
 

: Избягвайте контакт с кожата, очите и облеклото. 
 

Съвети за предпазване от 
пожар и експлозия. 
 

:  Не се изискват специални противопожарни мерки.  
 

Хигиенни мерки 
 

:  Пазете от храни и напитки. По време на работа да не се 
яде, пие и пуши. Измийте ръцете преди почивките и в 
края на работния ден. Вземете душ или се изкъпете след 

работа. Незабавно да се съблече цялото замърсено 
облекло. Съхранявайте работното облекло отделно.  
 

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости  

Изисквания за складови :  Съхранявайте при стайна температура. Да се пази от 

http://www.borealisgroup.com/
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помещения и контейнери 

 

пряка слънчева светлина.  

 
Препоръки за основно 
складиране 

 

: Да не се складира заедно с окисни химикали и киселини.  
Да се транспортира и съхранява в отделно помещение от 

нитрити и съдържащи нитрат соли. 
 

Материал, от който е 

изработена опаковката 
 

:  Подходящи материяли: високолегирани аустенитни хром-

никелови и хром-никелови-молибденови стоманени 
сортове (по нормите DIN EN 10088-1 до –3 ; например 
1.4541 & 1.4571), Титаниев, HDPE, Полипропилен 

Неподходящи материали: Медни сплави, Мед, 
Нелегирани стомани, поцинковани стомани 
 

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и) 

Специфична употреба(и) 
 

:  Консултирайте се с техническите указания за употребата 
на веществото/сместа. 

 

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства 

8.1 Параметри на контрол 

Получена недействаща  доза/концентрация (DNEL) според Регламент (EО) № 1907/2006: 

Наименовение на 

веществото 

Крайна 

употреба 

Пътища на 

експозиция 

Потенциални 

въздействия върху 
здравето 

Стойност 

Карбамид 

 

Работници Контакт с 

кожата 

Остри системни 

ефекти 

580 mg/kg 

bw/d 

 Работници Вдишване Остри системни 
ефекти 

292 mg/m3 

 Крайни 
потребители 

Контакт с 
кожата 

Остри системни 
ефекти 

580 mg/kg 
bw/d 

 Крайни 

потребители 

Вдишване Остри системни 

ефекти 

125 mg/m3 

 Крайни 
потребители 

Поглъщане Остри системни 
ефекти 

42 mg/kg 
bw/d 

Предполагаема недействаща концентрация (PNEC) според Регламент (EО) № 1907/2006: 

Наименовение на веществото Компартмент на околната среда Стойност 

Карбамид Сладководна среда 0,47 mg/l 

http://www.borealisgroup.com/
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8.2 Контрол на експозицията  

Инженерни мерки 

Осигурете подходяща вентилация. 

Лична обезопасителна екипировка  

Защита на очите :  Защитни очила 
 

Защита на ръцете

    Материал : Нитрилен каучук 
    Период на 
издръжливост 

: >= 480 min 

    Дебелина/плътност на 
ръкавиците 

: >= 0,11 mm 

    Директива : Оборудването трябва да съответства на EN 374 
 

 

    Забележки 
 

: При продължителен или непрекъснат контакт 
използвайте защитни ръкавици.  

 
Защита на дихателните 
пътища 

:  Обикновено не се изискват лични дихателни защитни 
средства. 

 

Контрол на експозицията на околната среда  

Основни указания :  Не допускайте изтичане в канализацията. 

 

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства 

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства  

Външен вид 
 

: течност 
 

Цвят 
 

:  безцветен 
 

pH 

 

: 8,8 

 
Точка на топене 
 

: -11,5 °C 
 

 
Запалимост (твърдо 
вещество, газ) 

 

: не е самозапалим 
 

Плътност 
 

: 1,090 g/cm³ 
 

 

http://www.borealisgroup.com/
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Разтворимост(и) 

Разтворимост във вода 
 

: напълно разтворим  
 

Температура на разпадане 

 

:  > 30 °C 

 
 
 

   

Експлозивни свойства 
 

: Невзривоопасен 
 

9.2 Друга информация 

Hяма информация 

 

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност 

10.1 Реактивност 

Термично разграждане над ~ 30°C при отделяне на амоняк.  

10.2 Химична стабилност 

Стабилен при препоръчаните условия за съхранение.  

10.3 Възможност за опасни реакции 

Опасни реакции 
 

:  Силна хидролизна реакция при горещина. 
Опасност от продънване на съдовете за съхранение.  
 

10.4 Условия, които трябва да се избягват 

10.5 Несъвместими материали 

Материали, които трябва да 

се избягват 
 

:  Нитрати 

Нитрити 
Cилни окислители 
Силни киселини 

неблагородни метали 
 

10.6 Опасни продукти на разпадане  

Амоняк 
 

http://www.borealisgroup.com/
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РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация 

11.1 Информация за токсикологичните ефекти 

Остра токсичност 

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.  

Продукт: 

Остра орална токсичност 

 

:  LD50 (Плъх): 14.300 mg/kg  

Метод: OECD Указания за изпитване 401 
Тестова субстанция: Карбамид 
 

Остра инхалационна 
токсичност 
 

:  Забележки: Hяма информация 
 

Остра дермална 
токсичност 
 

:  Забележки: изследване, което не е научно фиксирано 
 

Корозивност/дразнене на кожата  

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.  

Продукт: 

Биологичен вид: Заек 
Метод: OECD Указания за изпитване 404 
Тестова субстанция: Карбамид 

Не дразни кожата 
 

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите  

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.  

Продукт: 

Биологичен вид: Заек 

Метод: OECD Указания за изпитване 405 
Тестова субстанция: Карбамид 
Не дразни очите 

 

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата  

Кожна сенсибилизация: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за 

класифициране. 
Повишена чувствителност на дихателните пътища: Въз основа на наличните данни не са 
изпълнени критериите за класифициране.  

Продукт: 

http://www.borealisgroup.com/
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Не са познати странични ефекти. 

 

Мутагенност на зародишните клетки 

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.  

Продукт: 

Генотоксичност инвитро (in 
vitro) 
 

: Метод на тестване: Амес тест 
Резултат: отрицателен 

Тестова субстанция: Карбамид 
 
 

Мутагенност на 
зародишните клетки- 
Оценка 

 

:  Немутагенно според теста на Еймс. 
 

Канцерогенност 

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.  

Продукт: 

Биологичен вид: Плъх 
Начин на прилагане: Орално 

Продължителност на активността: 365 d 
NOAEL: NOAEL: 2.250 mg/kg bw/d 
Метод: Проучване на Американския Раков Институт 

Тестова субстанция: Карбамид 
 
Канцерогенност - Оценка 

 

:  Тестовете с животни не показаха канцерогенни ефекти.  

 

Репродуктивна токсичност 

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.  

Продукт: 

Ефекти върху 
оплодителната способност 
 

:  Биологичен вид: Плъх 
Доза: 500 mg/kg 

Начин на прилагане: Орално 
 
Тестова субстанция: Карбамид 

Забележки: Недостатъчно е изследвано нивото на вредно 
въздействие 
 

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция 

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.  

http://www.borealisgroup.com/
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СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция  

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.  

Продукт: 

Биологичен вид: Плъх 

NOAEL: 2.250 mg/kg 
Начин на прилагане: Орално 
Време на експозиция: 365 d 

Метод: Проучване на Американския Раков Институт 
Тестова субстанция: Карбамид 
Забележки: При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на 

здравето. 
 

Токсичност при вдишване  

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.  

Допълнителна информация  

Продукт: 

Забележки: Съгласно нашия опит и предоставената ни информация, продукта не оказва 
вредно влияние ако е употребяван и третиран както е споменато.  
 

 

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация 

12.1 Токсичност 

Продукт: 

Токсичен за риби 

 

:  LC50 (Leuciscus idus (Пъстроперка)): > 6.810 mg/l 

Време на експозиция: 96 h 
Тестова субстанция: Карбамид 
 

Токсичен за дафня и други 
водни безгръбначни 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Дафния)): > 10.000 mg/l 
Време на експозиция: 24 h 
Метод на тестване: статичен тест 

Тестова субстанция: Карбамид 
Забележки: Сладководна среда 
 

Токсичност за водораслите 
 

:  NOEC (Microcystis aeruginosa): 47 mg/l 
Време на експозиция: 192 h 
Метод на тестване: Тест за предотвратяване на клетъчно 

делене 
Тестова субстанция: Карбамид 
Забележки: Сладководна среда 
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12.2 Устойчивост и разградимост 

Продукт: 

Способност за 

биоразграждане. 
 

:  Метод на тестване: Активирана утайка 

Вода 
Резултат: Лесно биоразградимо. 
Био-деградация:  96 % 

Време на експозиция: 16 d 
Кинетичен: 

3 h:  3 % 

7 h:  52 % 
10 d:  60 % 
14 d:  85 % 

16 d:  96 % 
Метод: OECD Указание за тестване 302B 
Тестова субстанция: Карбамид 

 

12.3 Биоакумулираща способност 

Продукт: 

Биоакумулиране 
 

:  Тестова субстанция: Карбамид 
Забележки: Не се очаква натрупване в организма; 
коефициент на сепарация между полярни и неполярни 

фази <3. 
 

12.4 Преносимост в почвата  

Продукт: 

Разпространение в 
компонентите на околната 

среда 
 

: Проникване в почвата 
Средa:Почва 

Забележки: Абсорбира се от почвата. 
 

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB 

Продукт: 

Оценка 
 

: Забележки: Тази смес не съдържа вещества, оценени 
като устойчиви, натрупващи се в организма или токсични.  

 
 
 

: Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се 
смятат или за устойчиви, биоакумулиращи и токсични 

(PBT), или много устойчиви и много биоакумулиращи 
(vPvB) при нива от 0,1% или по-високо.. 
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12.6 Други неблагоприятни ефекти 

Продукт: 

Допълнителна екологична 

информация 
 

:  Забележки: Не допускайте материалът да замърсява 

подпочвените води. 
Тежък разлив може да предизвика вредно въздействие 
върху околната среда като еутрофикация в затворени 

повърхностни води. 
 

 

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците 

13.1 Методи за третиране на отпадъци 

Продукт :  Където е възможно рециклирането е предпочитано пред 
изхвърлянето или изгарянето. 
Свържете се със съответните общински власти.  

Не изхвърляйте заедно с домакинските отпадъци.  
Изхвърляне на отпадъците в одобрените за това 
оборудвани съоръжения. 

Свържете се с производителя. 
 

   Европейският кодовете за отпадъци: 

06 10 99: отпадъци, които не са обозначени другаде 
 

Заразен опаковъчен 

материал 

:  В съответствие с общинските и националните условия.  

 
 

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането 

14.1 Номер по списъка на ООН 

Не се регулира като опасен товар 

14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН 

Не се регулира като опасен товар 

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране  

Не се регулира като опасен товар 

14.4 Опаковъчна група  

Не се регулира като опасен товар 
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14.5 Опасности за околната среда  

Не се регулира като опасен товар 

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите  

Забележки : Безопастни продукти в рамките на: ADR/RID, ADN, IMDG-

код, ICAO/IATA-DGR, Избягвайте температури над 30°С. 
 

14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение ІІ от MARPOL 73/78 и 

Кодекса IBC 

Вид кораб :  3 
Категория замърсяване :  Z 

 

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба 

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно 
безопасността, здравето и околната среда  

 

Seveso III: Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета година относно 
контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества.
 

 

 Неприложим 

Други правила/закони: 

Hяма информация 

 
 

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес 

не 
 

РАЗДЕЛ 16: Друга информация 

Допълнителна информация 

Друга информация 

 

:  Издадено в съответствие с член 32 от Разпоредба (ЕС) 

номер 1907/2006, както и нейните изменения. 
Промените, направени след последната версия, ще бъдат 
обозначени в полето. Тази версия замества всички 

предишни версии. 
 

Емитент 

 

:  Borealis, Group Product Stewardship / Steffen Pfeiffer 
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Източниците на основната 

информация, използвани 
при съставянето на 
информационния лист за 

безопасност 
 

:  Chemical Safety Report, Urea. FARM REACH Consortium, 

2017 
 

 

Отказване 
 
За най-доброто на нашите знания съдържащата се информацията е точна и надеждна, от деня 

на публикуването й, но въпреки това ние не поемаме никаква отговорност за точността и 
пълнотата на такава информация. 
 

Бореалис не дава никакви гаранции извън описаното тук. Нищо тук не  представлява 
гаранция за продаваемост или пригодност за определена цел.  
 

Отговорност на клиента е да инспектира и да тества нашите продукти с цел да задоволи 
своите потребности, като пригодността на продуктите за конкретните му цели.  
 

Никаква отговорност не може да бъде приета във връзка с използването на продуктите на 
Бореалис в съчетание на други материали. Информацията, съдържаща се тук се отнася 
единствено и само за нашите продукти, когато не се използват в съчетание с други материали.  
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