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Раздел 1: Идентификация на веществото / сместа и на компанията / предприятието 
 

1.1 Идентификация на продукта:  
Търговска марка/наименование: 
АCE Суперлайт Цитрус 

1.2 Подходяща идентифицирана употреба на веществото или сместа и употреби, които не се 
препоръчват: 

Никотинови торбички само за развлекателна употреба от потребителите. 

1.3 Подробности за доставчика на информационния лист за безопасност: 

Доставчик: 

Наименование: Министри ъф Снус (оригинално наименование: Ministry of Snus A/S) 

Адрес: Тингхусгаде 20А, 5700 Свендборг, Дания 

Контакт за информация: Валид Ел-Саад 

Електронна поща (компетентно лице): wes@mac-baren.com 

1.4 Телефон при спешен случай: 

Позвънете на 112 ако се почувствате зле след употреба на продукта. 

 

Раздел 2: Идентификация на рисковете 
 

2.1 Класификация на веществото / сместа 
Опасен прах 
CLP (1272/2008): Acute Tox. 4, H302 
 
Допълнителна информация: 
Пълен текст за H- и EUH-фрази: вижте Раздел 16 
 

2.2 Обозначаващи елементи на етикета 
Етикетиране съгласно Регламент (EO) № 1272/2008 [CLP/GHS] 
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Пиктограма за риск: 

 
     GHS07 
 
Съдържа: никотин, д-лимонен терпен, цитрал и геранилацетат 
 
Обозначаваща дума: 
Внимание 
 
Твърдения за риск: 
H302   Опасен при поглъщане 
 
Препоръки за безопасност: 
P264   Измийте добре ръцете след употреба. 
P270 Не се хранете, не пийте и не пушете, докато използвате този 

продукт. 
P301 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в Токсикологичен 

център или потърсете лекар. 
P330  Изплакнете устата. 
P102 Дръжте далеч от деца. 
 

Раздел 3: Състав / информация за съставките 
 

3.1 Смеси 
 
Опасни съставки: 
 

Наименование 
на субстанцията 

CAS № Индекс  
№ 

ЕО № Концентра
ция 

Класификация съгл. 
Регламент (ЕO) № 1272 
[CLP] 

РООЗХ (REACH) 
№ 

Никотин 54-11-5 614-001-00-4 200-193-3 < 1,66 Acute Tox. 2, H300 
Acute Tox. 2, H310 

01-2120066934-47 
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Acute Tox. 2, H330 
Aquatic Chronic 2, H411 

Натриев 
карбонат 

497-19-8 011-005-00-2 207-838-8 1-5 Eye Irrit. 2, H319 01-2119485498-19 

Лимонена 
киселина 

77-92-9 - 201-069-1 1-5 Eye Irrit. 2, H319 01-2119457026-42 

Д-лимонен 
терпен 

5989-27-5 601-029-00-7 227-813-5 1-5 Flam. Liq 3, H226 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

01-2119529223-47 

Цитрал 5392-40-5 605-019-00-3 226-394-6 < 1 Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1B, H317 
Eye Irrit. 2, H319 

01-2119462829-23 

Геранил ацетат 105-87-3 - 203-341-5 < 1 Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Chronic 3, H412 

- 

 

Допълнителна информация: 

Пълен текст за H- и EUH-фрази: вижте Раздел 16 
Тази смес не съдържа допълнителни вещества, отговарящи на критериите за клас на опасност 
„остра токсичност“ съгласно CLP регулация. 

 

Раздел 4: Мерки за оказване на първо помощ 
 

4.1 Описание на мерките за оказване на първа помощ 
 

Основна информация 
Първият оказващ помощ трябва да е наясно със собствения риск. 
 
След вдишване 
Изведете човека на чист въздух. Ако дишането е неравно, нередовно или е спряло, 
приложете изкуствено дишане. 
Консултирайте се веднага с лекар и му покажете опаковката или етикета на продукта. 
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След контакт с кожата 
В случай на дразнене, незабавно измийте обилно с вода. 
Ако дразненето продължава, незабавно потърсете медицинска помощ. 

 
След контакт с очите 
Незабавно изплакнете с вода или солена вода. Продължете да изплаквате, докато не се 
появи лекар, който да окаже помощ. Незабавно се свържете с лекар или повикайте 
линейка. 
 

 
След поглъщане 
Изплакнете добре устата и изпийте обилно количество вода. Ако няма незабавно 
възможност за лекарска помощ, предизвикайте повръщане. Веднага се обадете на 
линейка. Не давайте вода на изпаднал в безсъзнание човек. 

 

4.2 Най-важни симптоми и ефекти, както остри, така и с отложен ефект. 
 
Опасен при поглъщане. Може да причини замайване, дискомфорт и/или гадене. 
 

4.3 Указание за необходимостта от незабавна медицинска помощ и специално лечение 

В случай на злополука или неразположение, веднага потърсете лекарска помощ (покажете 
упътвания за използване или информационен лист за безопасност на медицинския 
персонал, ако е възможно) 
 
 

Раздел 5: Противопожарни мерки 
 

5.1 Средства за гасене 
 
Подходящи средства за гасене: Прах за гасене на пожар, пяна, C02, небулизирана вода 

 
Неподходящи средства за гасене: Директна водна струя 
 

5.2 Специални опасности, произтичащи от веществото или сместа 
 
Опасни продукти от горенето 
Избягвайте вдишването на горивните газове. 
Силното прегряване или пожар ще предизвикат силен дим (предимно въглеродни оксиди) 
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5.3 Съвети за пожарникарите 

 
Използвайте подходящ апарат за дишане. 
Събирайте замърсена вода от гасенето на пожара отделно. Тя не трябва да се изхвърля в 
канализацията. 
Преместете неповредените контейнери от зоната на непосредствена опасност, ако това 
може да се направи по безопасен начин. 
  

Раздел 6: Мерки при аварийно изпускане 
 

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

Носете лични предпазни средства. 

Избягвайте контакт с кожата и очите. 

Отстранете всички източници на запалване. 

Носете дихателни апарати, ако сте изложени на изпарения / прах / аерозоли – осигурете 
адекватна вентилация. 

В случай на изтичане на газ или отичане във водни пътища, почва или канализация, 
уведомете отговорните органи. 

Използвайте подходяща защита на дихателните пътища. 

6.2 Предпазни мерки за околната среда 
 
Не позволявайте веществото да влезе в почвата. 
Не позволявайте веществото да попадне в повърхностни води или в канализацията. 
 

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване 
 
Веднага извадете продукта, като използвате подходящо оборудване за защита. 
Задръжте замърсената при измиването вода и я изхвърлете внимателно. 
Подходящ материал за работа: абсорбиращ материал, органичен, пясък, вермикулит. 
След внимателното възстановяване на продукта, изплакнете старателно зоната и 
съответните материали с вода. 
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6.4 Позоваване на други раздели 

Вижте също Раздели 7, 8 и 13 

 

 

 

 

Раздел 7: Работа и съхранение 
 

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа 
 
Да се пази от неохраняем пламък / искри / източници на топлина. 
Дръжте продуктите винаги сухи. 
 

7.2 Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости 
 
Избягвайте пряко излагане на слънчева светлина. 
Да се съхранява в добре вентилирани помещения. 
Дръжте отделено от храни, фармацевтични продукти и т.н. 
 

7.3 Специфични крайни приложения 

Вижте Раздел 1 

 

Раздел 8: Контрол по влияние на веществото / лична защита 
 

8.1 Параметри за контрол 
 

Пределна стойност, 
тип (държава по 
произход) 

Наименование на 
веществото 

ЕС № Пределна стойност 
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ЕС Никотин 200-193-3 0,5 мг/м3 

 
8.2 Контрол по влиянието 

Защита на очите / лицето 
Избягвайте контакт с очите. 

 

Защита на кожата 
Няма. При нормална употреба продуктът не дразни кожата. 

Дихателна защита 
Не вдишвайте продукта или веществата от продукта. 

Топлинни опасности 
Няма 

 

Раздел 9: Физични и химични свойства 
 

9.1 Информация за основните физични и химични свойства 

Външен вид 
Бяла торбичка 

Физическо състояние  Цвят  Мирис   Праг на мириса 
плътно   бял  няма данни  няма данни 

 

 Стойност Концентрация Метод Температура Налягане Забележка 

pH Няма налични 
данни 

     

Точка на топене / 
точка на 
замръзване 

Няма налични 
данни 
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Начална точка на 
кипене / обхват на 
кипене 

Няма налични 
данни 

     

Точка на искрене Няма налични 
данни 

     

Скорост на 
изпарение 

Няма налични 
данни 

     

Запалимост 
(твърдо вещество, 
газ) 

Няма налични 
данни 

     

Горна / долна 
запалимост или 
експлозивни 
граници 

Няма налични 
данни 

     

Горен 
експлозивен 
лимит 

Няма налични 
данни 

     

Долен 
експлозивен 
лимит 

Няма налични 
данни 

     

Парно налягане Няма налични 
данни 

     

Плътност (гъстота) 
на парата 

Няма налични 
данни 

     

Относителна 
плътност 

Няма налични 
данни 

     

Разтворимост (и) Няма налични 
данни 

     

Коефициент за 
разделяне: н-
октанол / вода 

Няма налични 
данни 
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Температура на 
самозапалване 

Няма налични 
данни 

     

Температура на 
разпад 

Няма налични 
данни 

     

Вискозитет Няма налични 
данни 

     

Вискозитет, 
динамичен 

Няма налични 
данни 

     

Вискозитет, 
кинематичен 

Няма налични 
данни 

     

Взривни свойства Няма налични 
данни 

     

Окислителни 
свойства 

Няма налични 
данни 

     

 

Раздел 10: Стабилност и реактивност 
 

10.1 Реактивност 
Стабилен при нормални условия. 
 

10.2 Химична стабилност 
Стабилен при препоръчителни условия за съхранение, вижте Раздел 7. 
 

10.3 Възможност за опасни реакции 
Няма известни рискове. 
 

10.4 Условия, които трябва да се избягват: 
Избягвайте силно нагряване. 
 

10.5 Несъвместими материали: 
Няма налични данни. 
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10.6 Опасни продукти при разпад: 
Загряването ще предизвика много токсичен дим – предимно въглеродни окиси. 
 
 
 
 

Раздел 11: Токсикологична информация 
 

11.1 Информация за токсикологичните ефекти 
 

 Доза на ефект/-
концентрация 

Стойност Вид Метод Симптоми/забаве
ни ефекти 

Забележка 

Никотин       

Остра орална 
токсичност 

LD50 5 мг/кг плъх OECD 401   

Остра дермална 
токсичност 

LD50 70 мг/кг плъх OECD 402   

Остра токсичност 
при вдишване 

LC50 0,19 мг/кг плъх Няма налични 
данни 

  

Лимонена киселина       

Дразнене (очи) Няма налични 
данни 

Няма налични 
данни 

заек OECD 405   

Натриев карбонат       

Дразнене (очи) Няма налични 
данни 

Няма налични 
данни 

заек Няма налични 
данни 

  

Д-лимонен       

Сенсибилизация Няма налични 
данни 

Няма налични 
данни 

Няма 
налични 
данни 

ОЕCD 429   

Цитрал       

Сенсибилизация Няма налични 
данни 

Няма налични 
данни 

Няма 
налични 
данни 

OECD 406   
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Геранил ацетат       

Сенсибилизация Няма налични 
данни 

Няма налични 
данни 

Няма 
налични 
данни 

OECD 429   

 

Възможни начини на влияние: Кожа, бели дробове и храносмилателен тракт. 

Симптоми: 

Вдишване: Парите или изпареният разтвор могат да се абсорбират през белите 
дробове и да доведат до симптоми на интоксикация, както е описано в 
„консумация“. Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. 

Кожа: Никотинът може да проникне в кожата и да причини симптоми, описани в 
„консумация“. Малки количества никотин по кожата могат да бъдат 
фатални. Може да предизвика дразнене заедно със зачервяване и сърбеж. 

 
Очи:  Може да раздразни очите със зачервяване и болка. Консумация: усещане 

за парене в устата и гърлото. Респираторен дистрес, гадене, повръщане, 
засилено секреция на слюнка, болки в стомаха, диария, бавни рефлекси. 
 
Тежка интоксикация: Умора, световъртеж. Объркайте чувството. Спазми, 
парализация на дихателна и нервна система. Шок, кома, смърт. 
 

Хронични  
реакции:  Никотинът е силно пристрастяващо вещество. При чест контакт с кожата, 

може да предизвика контактна алергия към d-лимонен, цитрал и 
геранилацетат. Симптомите са зачервяване, подуване и сърбеж. 

 
 

 

Раздел 12: Екологична информация 
 
В случай, че за самата смес съществуват данни от изпитвания по отношение на една 
крайна точка / диференциация, класификацията се извършва според критериите за 
веществата (с изключение на биоразграждане и биоакумулиране). Ако няма данни от 
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изпитвания, трябва да се използват критериите за класифициране на сместа (метод 
на изчисление); в този случай са показани токсикологичните данни на съставките. 

 

  

 

 
 

12.1 Токсичност: 

Токсичност водни организми 
Остра токсичност при рибни организми 

 Доза на ефект/-концентрация Стойност Продължителност на 
теста 

Метод 

Никотин LC50 4 мг/л 96 часа Няма налични данни 

Д-лимонен LC50 0,72 мг/л 96 часа OECD 203 

 

Хронична токсичност – ракообразни 

 Доза на ефект/-
концентрация 

Стойност Продължителност на 
теста 

Вид Метод 

Никотин LC50 0,24 мг/л 48 часа Дафния Магна EPA-660/3-75-009 

Д-лимонен LC50 0,31-0,51 
мг/л 

48 часа Дафния Магна OECD 202 

 

Остра токсичност при водорасли 

 Доза на ефект/-
концентрация 

Стойност Продължителност на 
теста 

Вид Метод 

Никотин EC50 37 мг/л 72 часа Desmodesmus 
sub. 

OECD 201 
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Д-лимонен EC50 0,32 мг/л 72 часа Pseudokirchnerie 
sub. 

 

 

 
12.2 Устойчивост и разградимост 

Никотинът е силно разградим (71%, 28d, OECD 301B). 
Д-Лимонен е силно разградим (71,4%, 28d, OED 301B). 
 

12.3 Био-акумулиращ потенциал 

Никотин: Log Kow (приблизително) < 4 – Възможност за умерено био-акумулиране. 

 

12.4 Подвижност в почвата 

Няма данни. 

 

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB 

Никотин:  
Това вещество не отговаря на критериите PBT/vPvB на РООЗХ (REACH), приложение 
XII. 

 

12.6 Други неблагоприятни ефекти: 

Не са известни. 

 

Раздел 13: Обезвреждане на отпадъците 
 

13.1 Методи за третиране на отпадъци 
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Възстановете, ако е възможно, Изпратете на сертифицирани инсталации за 
събиране на отпадъци или за изгаряне под контролирани условия. Спазвайте 
съответните действащи местни и национални разпоредби. 

 

Раздел 14: Информация относно транспортирането 
 

 Сухопътен транспорт 
ADR/RID 

Вътрешен воден 
транспорт (ADN) 

Морски 
транспорт(IMDG)   

Въздушен транспорт 
(ICAO-TI / IATA-DGR) 

14.1. UN-номер Няма налични данни Няма налични данни Няма налични данни Няма налични данни 
14.2. Точното на 
наименование на 
пратката по 
списъка на ООН 

Няма налични данни Няма налични данни Няма налични данни Няма налични данни 

14.3. Клас на 
опасност при 
транспортиране 

Няма налични данни Няма налични данни Няма налични данни Няма налични данни 

Етикиране за 
опасност 

Няма налични данни Няма налични данни Няма налични данни Няма налични данни 

14.4. Група за 
опаковане 

Няма налични данни Няма налични данни Няма налични данни Няма налични данни 

14.5. Опасности 
за околната 
среда 

Няма налични данни Няма налични данни Няма налични данни Няма налични данни 

 

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите 

Няма данни 

 

14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL и  
Кодекса IBC 
 
Няма данни 
 

Раздел 15: Информация относно нормативната уредба 
 

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

Не трябва да се употребява от лица под 18 годишна възраст! 

 
15.2 Оценка на химическата безопасност 

Неприложимо 

 

Раздел 16: Друга информация 
 

16.1 Подходящи R-, H- и EUH-фрази (номер и пълен текст), както е посочено в Раздел 3 
 

H226: Запалима течност и пари 
H300: Фатален при поглъщане. 
H302: Вредно при поглъщане. 
H304: Може да бъде фатален при поглъщане и навлизане в дихателните 
пътища. 
H310: Фатален при контакт с кожата. 
H315: Предизвиква дразнене на кожата. 
H317: Може да предизвика алергична реакция на кожата. 
H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. 
H330: Смъртоносно при вдишване. 
H400: Много токсичен за водния живот. 
H410: Много токсичен за водния живот с дълготраен ефект. 
H411: Токсичен за водния живот с дълготраен ефект. 
H412: Вреден за водния живот с дълготрайни ефекти 
 

 

 


