
 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСТНОСТ ПРИ РАБОТА  

С ДЕЗИНФЕКТАНТ ХУВА-САН ТР-50 КОНЦЕНТРАТ 

 

1. Лични предпазни мерки и предпазни средства при работа с ХУВА-САН ТР-50 концентрат: 

1.1. Предпазно оборудване: Използвайте препоръчаните лични предпазни средства като 

предпазни ръкавици, предпазни очила и предпазно облекло. 

 

Защита на ръцете: Ръкавици. Носете предпазни ръкавици (AS/NZS 2161.1) от бутил-

гума, естествена гума, нитрилна гума. Не носете памучни или кожени ръкавици.  

 

Защита за очите: Лицев щит. Химически очила или предпазни очила (AS/NZS 1337). 

Налична в близост бутилка за измиване на очите. 

 

Защита на кожата и тялото: Устойчиво на корозия, устойчиво на химикали предпазно 

облекло. Не носете кожени ръкавици. Предпазни душове в близост. 

 

1.2. Аварийни процедури: Избягвайте контакт с кожата, очите и дрехите. Никога не връщайте 

разлетия материал в оригиналните съдове за повторна употреба. Осигурете подходяща 

вентилация. Отстранете всички източници на запалване. Хората не трябва да се на намират на 

наветрената и подветрената страна на изливането/изтичането. 

 

2. Предпазни мерки за безопасна работа: 

- Спазвайте законовите изисквания; 

- Незабавно свалете замърсените дрехи; 

- Почистете замърсените дрехи;  

- Внимателно работете със и отваряйте съда; 

- Пазете веществото без замърсявания; 

- Не изхвърляйте отпадъците в канализацията; 

- Пазете на разстояние от източници на запалване; 

- Тютюнопушенето забранено; 

- Спазвайте стриктна хигиена; 



 

- Мийте ръцете си и други изложени области с мек сапун и вода преди хранене, пиене или 

тютюнопушене и при напускане на работа; 

- Избягвайте контакт с кожата, очите и дрехите; 

- Носете изолиращи ръкавици/лицев щит/защита за очите; 

- Избягвайте ненужната експозиция; 

- Осигурете подходяща вентилация. 

 

3. Предохранителни мерки за околната среда: Предотвратете разпространение в 

канализационната система. Продуктът не трябва да бъде изпускан в околната среда. 

Уведомете властите, ако течността попадне в канализацията или обществената водопреносна 

мрежа. 

 

4. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости: 

4.1. Условия на съхранение: Съхранявайте съда на добре проветрено място. Съхранявайте на 

хладно. Съхранявайте в оригиналния съд. Съхранявайте далеч от топлина и източници на 

запалване. 

4.2. Температура на съхранение: 10 - 30 °C. 

4.3. Източници на топлина и запалване: Съхранявайте далеч от топлина и източници на 

запалване. 

4.4. Безопасни места за съхранение: Съхранявайте на хладно място. Пазете далеч от директна 

слънчева светлина. Съхранявайте на тъмно място. Съхранявайте съда на добре проветрено 

място. Пожароустойчиво помещение за съхранение. На закрито/на открито. Съхранявайте 

само в оригиналния съд. Спазвайте законовите изисквания. 

4.5. Подходящи материали на съдовете за съхранение: неръждаема стомана. алуминий. 

полиетилен. стъкло. керамични изделия/порцелан. МАТЕРИАЛИ, КОИТО ДА БЪДАТ 

ИЗБЯГВАНИ: монел стомана. желязо. мед. цинк. олово. никел 

4.6. Несъвместими материали: Запалими материали, редуциращи агенти, органични 

материали, основи, метални оксиди, метални йони (напр. Mn, Fe, Ce, Ni, Cr, Zn), соли на 

метали, държа, прах. Оксидиращ агент.  

 

 

 



 

5. Препоръки за изхвърляне на отпадъци: изхвърляйте по безопасен начин, в съответствие с 

местните/национални разпоредби. Разреденият воден разтвор може да бъде изсипан в 

канализацията, ако това отговаря на локалните разпоредби; неразредените отпадъци не трябва 

да бъдат изсипвани в канализацията. Може да бъде изгорен, когато това отговаря на местните 

разпоредби. Преди изхвърляне, изплакнете опаковката. Празните съдове, който ще бъдат 

върнати на производителя, не трябва да бъдат изплаквани с вода. Празните съдове/пакети не 

трябва да бъдат използвани за други цели. 

 

6. Описание на мерките за първа помощ. 

6.1. Общи мерки за първа помощ: Респираторен арест: изкуствено дишане или кислород. 

Предотвратете охлаждане, като покриете жертвата (без загряване). В зависимост от 

състоянието на жертвата: лекар/хоспитализация. Никога не давайте нищо през устата на човек 

в безсъзнание. 

6.2. Мерки за оказване на първа помощ след вдишване: Изведете жертвата на свеж въздух. 

Поддържайте загрян. Ако е необходимо, кислород или изкуствено дишане. Дихателни 

проблеми: Незабавно извикайте лекар. 

6.3. Мерки за оказване на първа помощ след контакт с кожата: Незабавно изплакнете с много 

вода. Отстранете всички замърсени дрехи и обувки. Изплакнете замърсените дрехи с много 

вода. Заведете жертвата на лекар, ако дразненето продължи. 

6.4. Мерки за оказване на първа помощ след контакт с очите: Изплакнете незабавно с много 

вода, в продължение на 15 минути. Заведете жертвата на очен лекар или на лекар. Свалете 

контактните лещи, ако са налични и свалянето им е лесно. Продължете с изплакването. 

6.5. Мерки за оказване на първа помощ след поглъщане: Изплакнете устата с вода. Незабавно 

след поглъщане: дайте малки количества вода за пиене. Не предизвиквайте повръщане. 

Консултирайте се лекар, ако не се чувствате добре. Поглъщане на големи количества: 

незабавна хоспитализация. 

 

                                                                ДЕКЛАРАЦИЯ: 

 

Декларирам, че съм запознат с правилата и мерките за безопасна работа и мерките за оказване 

на първа помощ при работа с дезинфектант ХУВА-САН ТР-50 концентрат. 

  

                                 Декларатор: …………………………………………………………………. 

                                                                                   /име, презиме, фамилия/ 

 

                                                                           Подпис: …………………………………………... 


