
VARNOSTNI LIST
PROBAU tesnilo strešnih površin in fug

Stran: 1
Datum revizije: 3.5.2017

Številka revizije: 1

Oddelek 1: Oznaka snovi ali zmesi in podjetja

1.1. Identifikacija snovi
Opis izdelka: PROBAU tesnilo strešnih površin in fug

1.2. Relevantne identificirane uporabe snovi ali zmesi in uporabe, katerim odsvetujemo
Uporaba izdelka PC1: Lepila, tesnila

1.3. Podrobnosti o dobavitelju, ki zagotavlja varnostni list
Ime podjetja: quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG

 Mühleneschweg 6
 D - 49090 Osnabrück
 Nemčija

Tel.:  +49 541 601 601
Faks: +49 541 601 853

E-pošta: info@quick-mix.de

1.4. Telefonska številka za klic v sili
+49 551 192 40 GIZ Sever

Oddelek 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev (CLP) akvatičen, kroničen 3: H412; vnetljivo tekočina 3 H226
Najpomembnejši škodljivi učinki: Tekočina in hlapi vnetljivi. Škodljivo za vodne organizme, z

dolgotrajnimi učinki.

2.2. Elementi etikete

Elementi etikete:
Stavki o nevarnosti: H226: Vnetljiva tekočina in hlapi.

 H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Opozorilne besede Pozor

Piktogrami za nevarnost GHS02: Plamen

Varnostna opozorila: P210: Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. Ne
kaditi.
P303 + P361 + P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj
odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za
obraz.
P403 + P235: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na
hladnem.
P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
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2.3. Druge nevarnosti:

PBT: Ta snov ni identificirana kot PBT (obstojna, bioakumulativna,
toksična) /vPvB (zelo obstojna, zelo bioakumulativna).

Oddelek 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2. Zmesi

Nevarne sestavine:

DESTILAT (NAFTA), hidrirano, lahko
EINECS CAS PBT / WEL Razvrstitev (CLP) Odstotek

265-149-8 64742-47-8 - Asp. Toks. 1 H304; vnetljiva tekočina 3
H226;
akvatičen, kroničen 2: H411

5-25 %

Oddelek 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč
Stik s kožo: Pri draženju posvetovati se z zdravnikom. Po možnosti pokazati

zdravniku embalažo ali etiketo
Stik z očmi: Pri draženju posvetovati se z zdravnikom. Po možnosti pokazati

zdravniku embalažo ali etiketo
Zauživanje: Ne povzročati bruhanja. Nemudoma napotitev v bolnico.
Vdihavanje: Po vdihavanju pare v primeru nesreče iti na svež zrak.

4.2. Najpomembnejši akutni simptomi in učinki ter simptomi in učinki, ki se pojavijo kasneje
Stik s kožo: Lahko na kontaktnem območju povzroča rahlo draženje.
Stik z očmi: Pojavita se lahko draženje in pordelost.

4.3. Napotki za takojšnjo medicinsko pomoč ali posebno zdravljenje

Oddelek 5: Ukrepi pri gašenju

5.1. Sredstvo za gašenje

Sredstvo za gašenje: ogljikov dioksid. gasilni prah. pršilni curek vode. pena, odporna na
alkohol.

5.2. Posebne nevarnosti, ki izhajajo od snovi ali zmesi

5.3. Nasvet za gasilce

Posebna varovalna oprema: za zaščito stika z očmi ali kožo nositi zaščitna oblačila.

Oddelek 6: Ukrepi pri nenamerni sprostitvi

6.1. Osebni varovalni ukrepi, varovalne opreme in postopki, ki jih je treba uporabljati v primeru sile

Osebni varovalni okrepi: Osebna varovalna oprema, glej Oddelek 8.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Okoljevarstveni ukrepi: Ne odvajati v kanalizacijo ali vodovje.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Načini čiščenja: Zajeti s suho zemljo in peskom.

6.4. Napotek na druge oddelke
Napotek na druge oddelke: Glej oddelek 8 varnostnega lista. Glej oddelek 13

varnostnega lista.
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Oddelek 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Napotki za varno Ravnanje: Zagotoviti zadostno prezračevanje. Hraniti ločeno od virov vžiga.

Pri delu ne jesti, piti ali kaditi.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje ob upoštevanju nezdružljivosti
Skladiščenje: Shraniti na hladnem in dobro prezračevan prostor. Zaščiti pred

zmrzali. Preprečiti izpostavljenosti neposrednim sončnim žarkom.
Primerna embalaža: Shraniti samo v izvirni embalaži.

7.3. Specifične končne uporabe

Oddelek 8: Omejitev in nadziranje izpostavljanja/osebne varnostne opreme

8.1. Parametre, ki jih je treba nadzorovati
Mejne vrednosti izpostavljenosti: Ni na voljo.

DNEL/PNEC
DNEL/PNEC Ni na voljo.

8.2. Omejitev in nadziranje izpostavljanja
Tehnični ukrepi: poskrbeti za zadostno prezračevanje

Zaščita dihal: zaščita dihal pri visoki koncentraciji
Zaščita rok: zaščitne rokavice iz nitrila

Čas prediranja v material rokavic: > 1 uro
Zaščita oči: tesno prilegajoča zaščitna očala

Zaščita kože: zaščitne oblačila

Oddelek 9: Fizikalne in kemične lastnosti

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemičnih lastnosti
Oblika: tekočina
Barva: črna

Vonj: značilen vonj
Hlapljivost: počasi
Viskoznost: viskozen

Viskoznost, vrednost: 5000 s
Viskoznost, način testiranja: iztočni čas v sekundah v 3-mm ISO loncu (ISO 2431)

Vrelišče/območje vrenja °C 145 Spodnja meja eksplozivnosti v %: 0,6
Zgornja meja eksplozivnosti v %: 6,5 Plamenišče °C: 32

Temperatura vžiga °C: 230 Relativna gostota: pribl. 1,2
VOC g/l: < 250

9.2. Drugi podatki SL
Dodatni podatki: Ni na voljo.

Oddelek 10: Stabilnost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost
Reaktivnost: Stabilna, pod pogojem, da so bili upoštevani priporočeni pogoji za

transport in skladiščenje.

10.2. Kemična stabilnost
Stabilnost: stabilna pod običajnimi pogoji.
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10.3. Možnost nevarnih reakcij

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Pogoji, ki se jim je treba izogniti: vroče površine. viri vnetišča. plameni.

10.5. Nezdružljivi materiali

10.6. Nevarni produkti razkroja
Nevarni produkti razkroja: Ne ustreza.

Oddelek 11: Toksikološki podatki

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih
Toksičnost, vrednosti: Ni na voljo.

Simptomi / poti zauživanja
Stik s kožo: Lahko na kontaktnem območju povzroča rahlo draženje.
Stik z očmi: Pojavita se lahko draženje in pordelost.

Oddelek 12: Okoljski podatki

12.1. Toksičnost

Strupenost za okolje, vrednosti: Ni na voljo.

12.2. Obstojnost in razgradljivost
Obstojnost in razgradljivost: Ne ustreza.

12.3. Bioakumulacijski potencial

12.4. Mobilnost v tleh

12.5. Rezultati ocene lastnosti snovi glede PBT (obstojna, bioakumulativna, toksična) und vPvB (zelo
obstojna, zelo bioakumulativna)/

PBT identifikacija: Ta snov ni identificirana kot PBT (obstojna, bioakumulativna,
toksična) /vPvB (zelo obstojna, zelo bioakumulativna).

12.6. Drugi škodljivi učinki

Oddelek 13: Napotki glede ostranjevanja

13.1. Postopek pri ravnanju z odpadkom

Postopek ostranjevanja: Pretresti v primerno posodo in pustiti, da snov ostrani
specializirano podjetje za odstranjevanje nevarnih snovi.

Ključ odpadka: 080411
Ostranjevanje embalaže: Ostraniti kot običajni industrijski odpadek. Popolnoma

izpraznjeno posodo ostraniti kot običajni obrtniški odpad.
Opomba: Uporabnika opozarjamo glede ostranjevanja, da lahko

obstajajo dodatni dopolnilni lokalni in nacionalni predpisi.

Oddelek 14: Podatki o transportu

14.1. VN številka

VN številka: UN1268

14.2. Oznaka odpreme v skladu s predpisi VN

Poprav. Oznaka blaga: NAFTNI PROIZVODI, N. D. N.
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14.3. Razredi nevarnosti prevoza
Transportni razred: 3

14.4. Embalažna skupina

Embalažna skupina: III

14.5. Nevarnosti za okolje
Za okolje nevarno: Ne Škodljiva snov za morje: Ne

14.6. Posebni varnostni ukrepi za uporabnika

Posebni Varnostni ukrepi: * UN 1268 velja samo za IATA; ni uvrščen pri ADR / IMDG (glej pri
ADR, poglavje 2.2.3.1.5)

Oddelek 15: Pravni predpisi

15.1. Predpisi za varnost, zdravje in okolje/specifični pravni predpisi
Razred ogroženosti vode: 1

15.2. Ocena kemijske varnosti

Oddelek 16: Drugi podatki

Drugi podatki

Dodatni podatki: Ta varnostni list je bil sestavljen v skladu z uredbo št. 453/2010. *
navaja besedilo v varnostnem listu, ki je bilo spremenjeno od
datuma zadnje revizije.

Stavki iz oddelka 2 in 3: H226: Vnetljiva tekočina in hlapi.

H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Klavzula o izključitvi odgovornosti: Zgornje informacije so po naši najboljši vednosti pravilne,
vendar ne trdimo, da so le-te popolne in se jih sme
obravnavati zgolj kot smernice. Podjetju ni mogoče pripisovati
krivde za katere koli škodo, ki nastane pri ravnanju ali stiku z
zgoraj omenjenim izdelkom.
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