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Съдържание

1. Идентификация на веществото /сместа и на дружеството /предприятието
1.1 Идентификатори на продукта
Име на продукта: Въглеводороди, богати на C3-4, нефтен дестилат; нефтен газ (Liquified petroleum gas)
Търговско наименование: (ПРОПАН-БУТАН)
Идентификационен номер : 649-083-00-0
Въглеводороди, богати на C3-4, нефтен дестилат; нефтен газ; [Сложна комбинация от въглеводороди, получени
при дестилация и кондензация на суров нефт. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в
интервала от C3 до C5, преобладаващо от C3 до C4.]
Други имена: смеси втечнени въглеводородни газове; LPG, ВВГ- пропан-бутан
Притежател на разрешението за брой: \различно за всяка рафинерия\
Регистрация по REACH : 02-2119654521-43-0000, notification number Лукойл
CAS № 68512-91-4 , ЕО № 270-990-9 ,
Ви-газ България ЕАД е дистрибутор на LPG, в хранилището не се извършва химическа преработка
1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се
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препоръчват
Идентифицирани употреби
Употреба като моторно гориво на автомобили с АГУ или газокари с АГУ.
Промишлена, професионална и потребителска употреба за отопление и битова употреба.
Други употреби за този продукт могат да се намерят в раздел 15 от настоящия информационен лист за безопасност.
Идентифицирани употреби на веществото и непрепоръчителни употреби
Пропан - бутан се използва в промишлеността за отопление, особено за отоплението (готвене) на домакинствата.
Друга популярна употреба е като гориво за двигатели на МПС-ва като леки автомобили и газокари .
Професионална употреба – използва се като източник на топлина при пистолет за топъл въздух при опаковане на
стоки в складови бази, в хранително -вкусовата промишленост при пещи, пещи в керамична промишленост ,
птицеферми, свинеферми и други
Продукта е одориран и не може да се ползва в процеси, изискващи не-одориран пропан-бутан за производство на
аерозоли.
Пропан-бутан не се използват за други цели, които не са посочени от документацията на съответния процес.
Използването на пропан-бутан в съоръжения, които не са одобрени за използването му, е строго забранено.
Употреби, които не се препоръчват - Употребата на газови бутилки в шахти, строителни изкопи при полагане
на облицовки не са препоръчителни поради опасността от натрупване на газа концентрации до запалима смес с
въздух в ограниченото под кота нула на терена, пространство и възникване на предпоставки за запалване и или
взрив на газов облак ,поради небезопасната работа или неизправни регулатор, вентил, маркуч, газова бутилка.
1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност
Детайли за Доставчика на информационния лест за безопасност на продукта
Бизнес име и идентификационен номер – на доставчика-вносителя в Р България
Ви-газ България ЕАД

Газопълначна станция в с.Бенковски

София, ул. Шар Планина №33, ет.5,

срещу месокомбинат

Тел. + 35928237337,

Тел 0035931883062

факс не е наличен ,

факс 0035931883063

customer.service@v-gas.bg

k.gavazov@v-gas.bg

Място на дейността по съхранение и напълване на Доставчика-вносителя в Р България
Газопълначна станция в с.Бенковски

Газопълначна станция Кремиковци

Община Марица, Пловдив

София

Phone: + 359031883062
Газопълначна станция на Лукойл Русе

+ 359 879607969 Хайк Хачерян
Газопълначна станция на Лукойл Бургас

Phone: + 359........................................
www.v-gas.bg ,customer.cervice@v-gas.bg

Phone: + 359........................................

Отговорно лице за информационния лист по безопасност на продукта на Производителя
Различно за всяка рафинерия и Претоварна база – Лукойл България, Чешка рафинерия, Ромпетрол и други
Отговорно лице за информационния лист по безопасност на продукта на Доставчика в Р България
Маргарита Ковачева – ТОД, БЗУТК ООС telephone:
+359 887936387 или +35928237337
E-mail: m.kovacheva@v-gas.bg
1.4 Телефонни номера при аварии
1.4.1 Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН) - Национален телефон 112,
TRINS (Транспортна информационна и аварийна система в България)
Тя осигурява 24 часово консултация с експерт, както и практическа помощ при аварийни ситуации във връзка с
транспорта и съхранение на опасни химични вещества на територията на република България. Помощта се
предоставя чрез оперативни центрове на главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”
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(ГДПБЗН) с адрес Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", гр. София, ПК1309,
ул."Пиротска" №171А,e-mail: nspab-in@mvr.bg,
Официална страница : http://www.nspbzn.mvr.bg/default.htm
За контакт с Областни Управления на ГДПБЗН http://pojarna.com/bg/sections/contacts/oblastni_upravleniq_/
Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"с адрес ул."Гурко" 5, София 1000, и-майл адрес :
avto_a@rta.government.bg
1.4.2 Токсикологична информационен център

Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов" на еmail: poison_centre@mail.orbitel.bg Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154233 , http://www.pirogov.bg
Информация само относно рисковете за здравето - при остро отравяне на хора и животни.
За помощ - КАТЕДРА “МЕДИЦИНА НА БЕДСТВЕНИТЕ СИТУАЦИИ И ТОКСИКОЛОГИЯ”към ВМА,

2. Описание на опасностите
2.1 Класификация на веществото
2.1.1 Съгласно Регламент CLP - (ЕО) № 1272/2008
Сместта е била оценена и (или) тествана по отношение на физическите рискове, и рисковете за здравето и
околната среда, и е приложено следното класифициране:
Класификация : Кодове на класовете и категориите на опасност
Flam. Gas 1 , Press. Gas , Carc. 1A , Muta. 1 B
Физико-химични опасности :
Запалими газове
Категория 1
Изключително запалим газ
Газове под налягане
Втечнени газове
Съхранява се под налягане и може да
експлоадира ако е загрят
Опасности за здравето :
Мутагенност на
Категория 1 В
Може да причини генетични дефекти
клетките
Карциногенност
Категория 1 А
-Обобщение на опасностите:
Физико-химични опасности : Изключително запалим газ
Опасности за здравето: Може да предизвика карцином при неправилна работа т.е в работна среда извън
граничните стойности за концентрация в затворени помещения. Може да причини наследствини генетични
увреждания, може да причини увреждане на плода при бременност.
Опасност за околната среда: Не е класифициран акто опасен за околната среда. Продуктът е летливо органично
съединение с потенциал за образуване на фотохимичен смог. Продуктът се саморазпада лесно. Продуктът не се
биоакумулира. Не е yстойчиво, биоакумулативно и токсично (PBT) или високо yстойчиво и много устойчиво и
много биоакумулативно (vPvB) вещество или смес.
Специфични опасности: Вдишване на висока концентрация може да предизвика сънливост, главоболие, гадене,
липса на координация. Продължително вдишване може да причини загуба на съзнание.Опасност от задушаване –
асфикция – ако се допусне висока концентрация ,която да намали кослорода под безопасните нива. Контакта с
кожата може да предизвика студово изгаряне поради бързото охлаждане при бързото изпарение.
Главни симптоми: Наркоза, Поведенческа промяна. Намаляване на моторните функции.
2.2 Опасности и съответни Елементи на етикета
2.2.1 Етикетиране съгласно Регламент CLP (ЕО) № 1272/2008

И РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/669 НА КОМИСИЯТА

Съдържа: Въглеводороди, C3, Въглеводороди, богати на C3-4, нефтен дестилат
Пиктограми за опасност
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Индикация за опасност: GHS02 GHS04, GHS08
Сигнални думи: Опасно (DGR)
Код на предупрежденията за опасност: (H-фрази): H220, Н350,Н340, H280 за газови бутилки
Предупреждения за опасност
H220 Изключително запалим газ.
При бутилиран газ - H280 Съдържа газ под налягане; могат да се взривят, ако се нагреят
H340 Може да причини генетични дефекти.
H350 Може да причини рак.
Инструкция за безопасна работа (P-фрази)виж подробно в 16.3.4:
Препоръки за безопасност
Превенция
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции.
P202 Не използвайте, преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.
P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности,искри, открит пламък и други източници на запалване
Тютюнопушенето е забранено.
При бутилиран газ –
Р233 съдът да се съхранява плътно затворен
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националните/ разпоредби. (съдът не се изхвърля!
Върнете на Доставчика за обезопасяване преди извеждане от експлоатация)
2.3 Други опасности
2.3.1 PBT Информация
Не е yстойчиво, биоакумулативно и токсично (PBT) или високо yстойчиво и много устойчиво
и много биоакумулативно (vPvB) вещество или смес.
Според критериите, посочени в приложение XIII на Регламент №. 1907/2006, продуктът не съдържа PBT или vPvB
вещества.Продуктите Пропан-Бутан, които се получават от Ви-газ България не преминават през никаква химичска
преработка на суровините в ГПС Бенковски.
2.2.2 Други опасни въздействия
Газообразни LPGs са по-тежки от въздуха и могат да се натрупат по-ниски места като шахти и ями. Той образува
запалима и или експлозивна смес с въздуха. По-високите концентрации на пропан-бутан пари могат да имат при подълго непрепоръчвано (т.е некоректна употреба) въздействие наркотичен ефект, които причиняват главоболие,
гадене, дразнене на очите и дихателните пътища.
Пропан-бутан се съхранява под налягане в съдове и съответни инсталации-тръбопроводи под налягане. Когато е
освободен в пространство с атмосферното налягане, се изпарява при ниски температури до - 45 ° C, следователно има
опасност от измръзване така нар.студово изгаряне в случай на контакт на втечнен газ и кожата.
Пропан-бутана е асфиктант- измества въздуха от белия дроб при неправилна употреба или инцидент .

3.Състав / Информация за съставките
Подготовка Състав, границите на концентрация и съставки Класификация
3.2. Смеси
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4.Мерки за първа помощ

5. Противопожарни мерки
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6. Мерки при аварийно изпускане

7. Работа и съхранение

8. Контрол на експозицията / лични предпазни средства
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8.2 Контрол на експозицията

Опасност от запалимост

При професионална употреба Носете облекло от искронеобразуващи материа,

тип антистатично!

9 Физични и химични
свойства
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10. Стабилност и реактивност
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11. Токсикологична информация

12 . Екологична информация
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13 Обезвреждане на отпадъците

Изхвърляне на замърсени контейнери
Пропан-Бутана се доставя в автомобилни и жп цистерни резервоари и стоманени бутилки. Обезвреждане и
унищожаване на тези съдове следва приложимите ADR / RID разпоредби –европейски директиви за транспортиране на
опасни вещества съответно по шосе или по релсов път .Всички съдове за съхранение предварително се източват ,
промиват, азотират, почистват и едва тогава когато са напълно проветрени без наличие на газови изпарения се
унищожават чрез разрушаван – нарязване или пресоване деформация на преса.

14. Информация относно транспортирането
Продуктът обикновено се транспортира с железопътни и пътни цистерни както и в цилиндрични бутилки от
стомана (за бита и за газокари).
Когато се превозват стоманени цилиндрични газови бутилки те трябва да бъдат добре укрепени в МПС-во така,че да
се предотврати тяхното разпиляване и евентуален теч и сериозна авария поради некотролируеми разсипване на
товара.Прилага се Опаковъчна инструкция Р 200 специалните й разпоредби в раздел 4.1.6 на АДР.
Номенклатура и етикетиране в съответствие с Европейското споразумение за опасни товари RID / ADR, изменена:
Газообразни въглеводороди, опасностите
Код опасност: 23
Класификационен код: 2F
ВТЕЧНЕНИ смес,НУК \ N.O.S\.
UN №:. 1965
клас: 2
(B - пропан-бутан смес)
Опаковъчна група: Р 200

В таблица В на АДР се намира пълна информация за продукта с код 1965 – Тип на автоцистерна , тунелни ограничения,
специални инструкции и т.н за транспортирането. Автоцистерната трябва да има годишно АДР удостоверение и да се
изпитва на 3 и 6 година от дата на производството.
При превоз на количество под 330 кг отпадат някои изисквания на АДР като удостоверение на шофьора за преминал
курс на обучение по АДР. За шофьор на автоцистерна удостоверението за курс на обучение по АДР е задължително и
съответно шофьора притежава и конкретно за водач на автоцистерна!

15 . Информация относно нормативната уредба
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Класификация на предприятията и или съоръженията по Приложение №3 към чл. 103 , ал.1 от ЗООС
Съгласно таблица част 2 , категория на опасност в - Поименно изброени опасни вещества –пореден номер 18 Втечнени запалими газове , Категория 1 или 2 и праговите количества са над 50 тона е Нисък рисков потенциал ,
а над 200 тона е Висок рисков потенциал.

16 Друга информация,

16.2 Използвани литература
• Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията,
оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), както е изменен, включително свързаните с тях
правила и разпоредби
Регламент (ЕО) № 830/2015 на Европейския парламент и на Съвета от май 2015 г.
• Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕО) №. 1272/2008 от 16 декември 2008 г. относно
класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, както е изменен, включително
свързаните с тях правила и разпоредби
• Закон за опазване на околната среда и водите, включително и свързаните правила и разпоредби
• Закон автомобилния транспорт, както е изменеа, включително свързаните с тях правила и разпоредби
Директива за транспорта по шосе(ADR)
• Закон за отпадъците, включително и свързаните правила и разпоредби
• Закон за защита на общественото здравевключително свързаните с тях правила и разпоредби
• Кодекса на труда, включително и свързаните правила и разпоредби
• Закон На железопътния транспорт, както е изменена, включително свързаните с тях правила и разпоредби (RID)• Закон На химични вещества и химични препарати, както е изменен, включително и свързаните с тях правила и
разпоредби
• Закон за безопасносни и здравословни условия на труд, включително свързаните правила и разпоредби
• ЧЕШКА НОРМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ 33 0371 неексплозивни електрическо оборудване - експлозивни смеси Класификация и методи за изпитване
• ЗТИП и Наредби за СПО и ВВГ относно доставките на газ - LPG - Налягане станции, разпространението и
използването
• • • БДС EN 589 - втечнени въглеводородни газове - Горивни газове - пропан, бутан и техните смеси - Технически
изисквания и методи за изпитване
Наредба за предотвратяване на голяма авария
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16.3 Списък ни H-фрази, и P-фрази
16.3.1 Опасност фрази (H-фрази):
H220 Изключително запалим газ
H280 Съдържа газ под налягане; могат да се взривят, ако се нагреят стоманените газови бутилки
Н 350 Може да предизвика карцином
Н 340 Може да предизвика генетични дефекти
16.3.2 Указания за безопасна работа (P-фрази):
Препоръки за безопасност
Превенция
P102 Да се съхранява на недостъпно за деца място
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции.
P202 Не използвайте, преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.
P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности,искри, открит пламък и други източници на запалване
Тютюнопушенето е забранено.
При бутилиран газ - Р233 съдът да се съхранява плътно затворен
Р240 Заземяване и екви-потенциална връзка на съда и приемателното устройство - при доставки към резервоари за
газ
Р241 Използвайте електрическо, вентилационно, осветително… оборудване ,обезопасено срещу експлозия – т.е Ех
защита
Р242 Използвайте инструменти, които не предизвикват искри
Р243 Предприемете действия за предотвратяване на освобождаването на статично електричество
Р261 Избягвайте вдишване на прах, пушек, газ, дим,изпарения, аерозоли - т.е вдишване в газов облак
Р271 Да се използва само на открито или ва добре проветриво място – газови инсталации и резервоар
Р273 Избягвай изпускане в околната среда
Р280 Използвайте предпазни ръкавици и предпазно облекло , предпазни очила и предпазна маска за лице
Р 282 Носете предпазващи от студ ръкавици , както и маска за лице или защитни очила
Реагиране
Р301+Р310 При поглъщане - незабавно се обадете в център по токсикология Пирогов
Р303+P361+P353 При контакт с кожа или коса :незабавно свалете цялото замърсено облекло.Облейте кожата с вода
или вземете душ
P304 + P340 При вдишване: Изведете лицето на чист въздух, и поставете в позиция, улесняваща дишането
P312 Потърсете медицинска помощ ако се почувствате зле
Р331 Да не се предвизвиква повръщане
P308 + P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.
Р370+ P378 При пожар:Използвай водна мъгла , пяна прахов или Въглероден двуокис пожарогасител
P377 Изтичане на газ и пожар: Да не се гаси, освен ако теча може да бъде спрян безопасно
P381 Отстранете всички възможни източници на запалване, ако можете да го направите без риск
Съхранение
P410 + P403 Да се пази от пряка слънчева светлина. Да се съхранява на добре проветриво място,
Изхвърляне
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие снационалните/ разпоредби. (върнете на Доставчика за
извеждане от експлоатация). Приложим е АДР
Инструкция за обучение
Обученията се извършват в съответствие с изискванията на Кодекса на труда и Закон БЗУТ и съответните Наредби
за обученията и инструктажите. В програмата да се включат характеристиките на продукта, задължителни
правила за безопасна употреба и ползването на лични предпазни средства, както и действия при аварии за нидопускане
на разрастване на ситуацията. Могат да се ползват и материали от www.v-gas.bg както и настоящия документ.
16.5 Друга информация
Информацията, съдържаща се в този информационен лист за безопасност се прилага към определен продукт само и се
основава на настоящите ни знания и опит и не трябва да бъде всеобхватна. Потребителят е отговорен за правилното
боравене със продукта в съответствие с приложимото законодателство.За източник на информация се използват
предоставените ни Информационни листа по безопассност на продукта от съответните рафинерии. Корекции са
напраени по отношение на действащото в Република България законодастелство.
КРАЙ
Следват Приложения към разширения Информационен лист за безопасност на продукта - необходим е на ОБЗР
за предприятия , работещи с този продукт за Оценката на риска - изискайте при необходимост !
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