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ODDELEK 1: Ime snovi ali zmesi in podjetja 

· Različica: 2.0/SL 
 · Datum izdelave: 9. 7. 2018 

1.1 Identifikacija snovi 
· Trgovsko ime: PROBAU odstranjevalec cementnih meglic 
· EAN koda: 
 1.0 l: 4004637295637 
 5.0 l: 4004637295644 

1.2 Relevantne identificirane uporabe snovi ali zmesi in uporabe, katerim odsvetujemo 
 Specialni čistilec površin. Namenjeno za širšo javnost. 

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista  
· Proizvajalec/dobavitelj: 
 quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG Mühleneschweg 6 
 49090 Osnabrück, Nemčija 
 Tel.: +49 (0)541/601 - 01 
 Faks: +49 (0)541/601 - 853 
 E-pošta: info@quick-mix.de 

· Oddelek, ki nudi informacije:  
 quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG 
 Oddelek: Tehnično svetovanje 
 Telefon: +49 (0)541 601-601 
 E-pošta: info@quick-mix.de 

1.4 Telefonska številka za nujne primere: 
· Svetovalnica za znake zastrupitve: Center za informacije o stropih (nem. Giftinformationszentrum Nord (GIZ Nord)), 

Univerza Göttingen,  
 Tel.: +49 (0)551 19240 

  

ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih 

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi 
· Razvrstitev v skladu z uredbo (ES) št. 1272/2008 
 Met. Kor. 1 H290 Lahko je jedko za kovine. 
 Skin Irrit. 2 H315 Povzroča draženje kože. 
 Eye Irrit. 2 H319 Povzroča hudo draženje oči. 
 STOT SE 3 H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. 

2.2 Elementi etikete 
· Oznaka v skladu z uredbo (ES) št. 1272/2008 
 Izdelek je označen skladno z Uredbo o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (CLP). 

· Piktogrami nevarnosti 
 

 
 GHS07 
  

· Signalna beseda Pozor 
· Komponente etiketiranja, ki določajo nevarnost: 
 Vodikov klorid 
 (nadaljevanje na strani 2) 
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 Stavki o nevarnosti  
 H290 Lahko je jedko za kovine. 
 H315 Povzroča draženje kože. 
 H319 Povzroča hudo draženje oči. 
 H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. 
 Previdnostni stavki  
 P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. 
 P102 Hraniti izven dosega otrok. 
 P261 Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila.  
 P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči. 
 P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. 
 P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI:  

Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to 
lahko storite brez težav. Nadaljujte izpiranje. 

 P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. 
 P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. 
 P390 Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda. 
 P405 Hraniti zaklenjeno. 
 P501 Vsebino/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov. 

2.3 Druge nevarnosti 
 Rezultati ocene PBT in vPvB 
 PBT: Ni uporabno. 
 vPvB: Ni uporabno. 
   

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 
  

3.2 Zmesi 

· Nevarne sestavine: 

 CAS: 7647-01-0 Vodikov klorid 10 ≤ 25 % 

 EINECS: 231-595-7 Met. kor. 1, H290; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 
1, H318 

 Reg. št.: 01-2119484862-27-XXXX STOT SE 3, H335 
 

· Uredba o detergentih (ES) št. 648/2004/Označevanje sestavin: 

 Dišave 

· Dodatni nasveti: 
 Besedilo navedenih stavkov o nevarnosti je navedeno v oddelku 16. 
  

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 
  

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč 
· Splošni napotki: 
 Oblačila, ki so onesnažena z izdelkom, nemudoma odstraniti. 
 Ta varnostni list prikažite lečečemu zdravniku. 

· Po vdihavanju: 
 Poskrbeti za svež zrak. 
 Pri nezavesti položaj in transport v stabilnem bočnem položaju. 
 V primeru težav poskrbeti za zdravniško zdravljenje. 

· Po stiku s kožo: 
 Nemudoma sprati z vodo in milom in dobro splakniti. 
 Pri nenehnem draženju kože poiskati zdravniško pomoč. 

 (nadaljevanje na strani 3) 
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· Po stiku z očmi: 
 Oči pri odprti očesni reži več minut (pribl. 10 min.) izpirati s tekočo vodo. Pri nenehnih težavah se posvetovati z 

zdravnikom. 
 Zaščitite nepoškodovano oko. 
· Po zaužitju: 
 Ne izzivati bruhanja. Takoj poiskati zdravniško pomoč. 
 Izprati usta in spiti veliko vode (samo če je oseba pri zavesti). 
4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 
 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. 
 Draži oči in kožo. 
4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja  
 Zdravljenje mora biti na splošno odvisno od simptomov in usmerjeno na blaženje učinkov. 

  

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 

5.1 Sredstva za gašenje 
· Ustrezna sredstva za gašenje: 
 Izdelek ni vnetljiv. 
 CO₂ , Gasilni prašek/prah ali pršilni curek vode. Večji požar je treba gasiti z vodno prho ali alkoholno odporno peno. 
· Iz varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gašenje: 
 Za to zmes ni nobenih omejitev glede sredstva za gašenje. 
5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo 
 V primeru požara se lahko sproščajo: 
 Klorovodik (HCl) 
 Ogljikov monoksid (CO) in ogljikov dioksid (CO₂ ) 
5.3 Nasvet za gasilce 
· Posebna zaščitna oprema: 
 Nosite od okolja neodvisni dihalni aparat. 
· Dodatne informacije 
 Ostanki požara in kontaminirana voda za gašenje je treba odstraniti skladno z uradnimi predpisi. 

  

ODDELEK 6: Ukrepi pri nenamernem sproščanju 

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili 
 Nositi zaščitno opremo. Nezaščitenim osebam preprečiti dostop. 
 Preprečiti stik s kožo in očmi. 
6.2 Okoljevarstveni ukrepi 
 Ne izprazniti v kanalizacijo/površinske vode/talne vode. 
 Ne izpuščati v podzemlje/na zemljo. 
 Pri sproščanju večjih količin obvestiti pristojni organ. 
6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje 
 Odpraviti z materialom (pesek, diatomejska prst, vezivo kislin, univerzalno vezivo, žagovina), ki veže tekočine. 
 Dovesti recikliranju ali odstraniti v primernih posodah za predelavo. 
6.4 Sklicevanje na druge oddelke 
 Za informacije o varnem ravnanju glejte Oddelek 7.  
 Za informacije o osebni zaščiti glejte Oddelek 8. 
 (nadaljevanje na strani 4) 
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 Za informacije o odstranjevanju glejte Oddelek 13. 

  

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 
  

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje 
 Poskrbeti za dobro prezračevanje/odsesavanje na delovnem mestu. 
 Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih. 
 Preprečiti nastanek aerosola. 

· Napotki za zaščito pred požarom in eksplozije: 
 Posebni ukrepi niso potrebni. 
 Izdelek ni vnetljiv. 

· Splošni zaščitni in higienski ukrepi: 
 Preprečiti stik s kožo in očmi. 
 Na delovnem mestu ne zaužiti hrane, ne piti, kaditi in ne kihati. 
 Upoštevati je treba običajne previdnostne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami. 
 Zaščitna oprema je potrebna samo pri obrtni uporabi ali večjih vsebnikov (ne za gospodinjske vsebnike). 

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo 
· Skladiščenje: 
· Zahteve glede skladiščnih prostorov in vsebnikov: 
 Predvidevati pod, ki je odporen proti kislinam. 
 Uskladiščiti samo z označenim izvirnim vsebnikom. 

· Navodila za skupno skladiščenje: 
 Ne skladiščiti skupaj z alkalijami (lugi).  
 Uskladiščenje ločeno od oksidantov. 

· Dodatne informacije o pogojih skladiščenja:  
 Hraniti v tesno zaprti posodi. 

· Razred skladiščenja po TRGS 510: 
 LGK 8B: Ne gorljive jedke snovi 

7.3 Posebne končne uporabe 
 Glej odsek 1.2.1 

ODDELEK 8: Omejitev in nadziranje izpostavljenja/osebne varnostne opreme 

8.1 Parametri nadzora 

8.1.1 Sestavni deli z mejnimi vrednostmi, ki se nanašajo na delovno mesto in jih je treba nadzirati: 

 CAS: 7647-01-0 Vodikov klorid 

 AGW (Nemčija - DE) Dolgoročna vrednost: 3 mg/m³, 2 ml/m³ 
2(I); DFG, EU, Y   

 IOELV (Evropska unija) Kratkotrajna vrednost: 15 mg/m³, 10 ml/m³ 
Dolgoročna vrednost: 8 mg/m³, 5 ml/m³   

· Mejne vrednosti na delovnem mestu razkrojnih produktov: 
 Ni drugih pomembnih informacij. 

· Pravni predpisi 
 AGW (Indikativne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost) (Nemčija-DE): TRGS 900 
 Indikativne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost (Evropska unija): (EU) 2017/164 

8.1.2 DNEL-vrednosti 
· DNEL delavci: 

· Dolgoročni lokalni učinki: 

 CAS: 7647-01-0 Vodikov klorid 

 Inhalativen DNEL 8 mg/m³ (draži dihalne poti) 
 (nadaljevanje na strani 5) 
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· Akutni lokalni učinki: 

 CAS: 7647-01-0 Vodikov klorid 

 Inhalativen DNEL 15 mg/m³ (draži dihalne poti) 

· DNEL potrošniki: 
· Akutni lokalni učinki: 
 Podatki niso na voljo. 

8.1.3 PNEC-vrednosti: 
 Podatki niso na voljo. 

8.1.4 Sestavni deli z biološkimi mejnimi vrednostmi 
 Podatki niso na voljo. 

8.1.5 Ukrepi za obvladovanje tveganj skladno z uporabljenim pristopom opredelitve nadzora 
 Podatki niso na voljo. 

· Dodatni nasveti: Kot predloga pri sestavi tega varnostnega lista so služili veljavni seznami. 
8.2 Nadzor izpostavljenosti 

8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor 
 Ne ustreza. 

8.2.2 Osebna zaščitna oprema: 
· Splošni zaščitni in higienski ukrepi: 
 Upoštevati je treba običajne previdnostne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami. 
 Takoj sleci vso onesnaženo obleko. 
 Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 
 Pred začetkom odmora in po zaključku dela si umijte roke. 
 Preprečiti stik s kožo in očmi. 
 Plinov/hlapov/aerosolov ne vdihavati. 

· Zaščita dihal: 
 Pri trajno varnem upoštevanju mejne/mejnih vrednosti na delovnem mestu in drugih mejnih vrednosti običajno niso 

potrebni nobeni posebni ukrepi. 
 Upoštevati pravila za uporabo dihalnih aparatov ter omejitev časa za nošenje skladno s pravili nemške poklicne 

zveze (nem. Berufsgenossenschaftliche Regel (BGR)) 190. 
· Priporočena filtrirna naprava za kratkotrajno uporabo: 
 Kombinirani filter E-P (EN 141) (razpoznavne barve rumena in bela) 

· Zaščita rok: 
 Nositi primerne zaščitne rokavice. Primerna zaščitna rokavica za ravnanje s kemikalijami je tista, ki je bila preverjena 

v skladu s standardom EN 374. Priporočljivo je, da preverite pri proizvajalcu zaščitnih rokavic obstojnost pri posebni 
uporabi kemikalij spodaj omenjenih rokavic. 

· Material rokavic 
 Naravni kavčuk, naravni lateks (NR) 
 Priporočena debelina materiala: ≥ 0,5 mm 

· Prebojni čas materiala za rokavice 
 Za stik z izdelkom je priporočljivo uporabiti zaščitne rokavice po EN 374, npr. Vital 117 (MAPA GmbH). Za daljši in 

večkratni stik je treba upoštevati, da so lahko zgoraj omenjeni časi predora v praksi precej krajša, kot tisti čas, ki je bil  
poizveden v standardu EN 374. Zaščitno rokavico je treba preveriti vsakokrat na delovno specif ično primernost (npr. na 
mehansko in toplotno odpornost, antistatiko itd.). Pri prvih znakih obrabe zaščitne rokavice, ko je treba nemudoma 
zamenjati. Priporočamo načrt za nego rok, ki je prilagojen potrebam družbe v sodelovanju s proizvajalcem rokavic in 
poklicnim združenjem. 

· Zaščita za oči: 
 Uporabiti zaščitna očala s stranskim ščitom po EN 166:2001. 

· Zaščita telesa: 
 Delovna zaščitna oblačila 

8.2.3 Omejitev in nadzor izpostavljenosti okolja 
 Glej odsek 6 in 7. 
 (nadaljevanje na strani 6) 
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· Ukrepi za obvladovanje tveganj 
 Zaposlene je treba zadostno in primerno poučiti. Delovno mesto mora redno preverjati strokovno osebje, npr. 

strokovnjak za varnost pri delu. 

  

ODDELEK 9: Fizikalne in kemične lastnosti 

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 
· Splošni podatki 

9.1.1 Videz: 
 Oblika: Tekoča 
 Barva: Rdeča 

· Vonj: Karakterističen 

9.1.2 Za varnost relevantni osnovni podatki 
 pH-vrednost pri 20 °C: 0,0 < pH ≤ 0,5 

· Sprememba stanja  
 Tališče/ledišče: Ni določeno. 
 Začetno vrelišče in območje vrelišča: 85 °C 

· Plamenišče: Ni uporabno. 

· Temperatura vžiga: Ni uporabno. 

· Temperatura razpadanja: Ni uporabno. 

· Temperatura samovžiga: Izdelek se ne vžge sam od sebe. 

· Eksplozivne lastnosti: Izdelek ni eksploziven. 

· Meje eksplozivnosti:  

 Oksidativne lastnosti Ni oksidativen. 

· Parni tlak pri 20 °C 23 hPa 

· Gostota pri 20 °C 1060 kg/m³ 
· Relativna gostota pri 20 °C 1,060 

· Stopnja izhlapevanja Ni določeno. 

· Topnost v/sposobnost mešanja z vodo: popolnoma mešljivo 
 VOC (EU) 0 % 

9.1.3 Fizikalne nevarnosti  
 Koroziven do kovin Lahko je jedko za kovine. 

· Sklep/povzetek Lahko je jedko za kovine. 

9.2 Drugi podatki Ni drugih pomembnih informacij. 

  

ODDELEK 10: Stabilnost in reaktivnost 

10.1 Reaktivnost 
 Ni drugih pomembnih informacij. 

10.2 Kemijska stabilnost 
· Toplotni razkroj/Pogoji, ki se jim je treba izogniti 

 Ne pride do razkroja ob upoštevanju uporabe v skladu s svojin namenom. 
 (nadaljevanje na strani 7) 
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10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij 
 Reakcije z alkalijami (lugi). 
 Reakcije z neplemenitimi kovinami ob razvoju vodika. 
 Reakcije z močnimi oksidanti. 

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti 
 Ni drugih pomembnih informacij. 

10.5 Nezdružljivi materiali 
 Alkalije (baze, lugi) 

10.6 Nevarni produkti razgradnje 
 Klorovodik (HCl) 
 Vodik 

  

ODDELEK 11: Toksikološki podatki 

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih 
· Akutna strupenost 

· Nevarne sestavine: 

 CAS: 7647-01-0 Vodikov klorid 

 Oralno LD50 mg/kg (ni klasificiran (manjkajoči podatki)) 

 Dermalno LD50 mg/kg (ni klasificiran (manjkajoči podatki)) 

· Izdelek/zmes: 
 Kontrolni podatki niso na voljo za kompletno zmes. 

· Ocena/razvrstitev: 
 Zaradi razpoložljivih podatkov merilo za razvrstitev ni izpolnjena. 

· Jedkost za kožo/draženje kože: 

· Nevarne sestavine: 

 CAS: 7647-01-0 Vodikov klorid  

 Rezultat: Kategorija 1 B (jedkalen) 1 h (kunec) (OECD404 akutno draženje kože/jedkost) 

HCl 37 % Kat. 1B ali močnejša 

(Potokar etal, 1985; IUCLID) 

 

SCL: 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 % 

Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 % 

· Izdelek/zmes: 
 Kontrolni podatki niso na voljo za kompletno zmes. 

· Ocena/razvrstitev: 
 Povzroča draženje kože. 

· Resne okvare oči/draženje: 

· Nevarne sestavine: 

 CAS: 7647-01-0 Vodikov klorid 

 Rezultat: Kategorija 1 (nepopravljiva poškodba oči) h 

SCL: 

Eye Dam. 1; H318: > 25 

Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 % 

· Izdelek/zmes:  
 Kontrolni podatki niso na voljo za kompletno zmes. 

· Ocena/razvrstitev: 
 Povzroča hudo draženje oči. 
 (nadaljevanje na strani 8) 
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· Senzibilizacija dihalnih poti/kože 

· Nevarne sestavine: 

 CAS: 7647-01-0 Vodikov klorid 

 Rezultat: Ne povzroča senzibilizacije kože (morski prašiček) (OECD406 senzibilizacija kože) 

GPMT (IUCLID) 

· Izdelek/zmes: 
 Kontrolni podatki niso na voljo za kompletno zmes. 

· Ocena/razvrstitev: 
 Učinek povzročanja preobčutljivosti ni znan 
   

· Učinki KMR (učinki so rakotvorni, mutageni ali strupeni za razmnoževanje) 
· Mutagenost za zarodne celice 
 Izdelek/zmes: 
 Ocena/razvrstitev: 
 Zaradi razpoložljivih podatkov merilo za razvrstitev ni izpolnjena. 
   

· Rakotvornost izdelek/zmes: 
 Ocena/razvrstitev: 
 Zaradi razpoložljivih podatkov merilo za razvrstitev ni izpolnjena. 
   

· Strupenost za razmnoževanje 
 Izdelek/zmes: 
 Ocena/razvrstitev: 
 Zaradi razpoložljivih podatkov merilo za razvrstitev ni izpolnjena. 
  

· Specifična strupenost za ciljne organe pri enkratni izpostavljenosti izdelka  
 Izdelek/zmes: 
 Ocena/razvrstitev: 
 Specifična strupenost za ciljne organe bei enkratni izpostavljenosti, kategorija 3, H336. 
 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. 
   

· Specifična strupenost za ciljne organe pri večkratni izpostavljenosti izdelka  
 Izdelek/zmes: 
 Ocena/razvrstitev: 
 Zaradi razpoložljivih podatkov merilo za razvrstitev ni izpolnjena. 
   

· Nevarnost pri vdihavanju 
 Izdelek/zmes: 
 Ocena/razvrstitev: 
 Zaradi razpoložljivih podatkov merilo za razvrstitev ni izpolnjena. 

  

ODDELEK 12: Okoljske informacije 
  

12.1 Strupenost 
· Akvatična strupenost: 

· Nevarne sestavine: 

 CAS: 7647-01-0 Vodikov klorid 

 LC50/48 h 862 mg/l (Leuciscus idus (jez)) 
 EC50/72 h 56 mg/l (Daphnia magna (velika vodna bolha)) 

· Izdelek/zmes:  
 Kontrolni podatki niso na voljo za kompletno zmes. 
 (nadaljevanje na strani 9) 

 SL 

* 



  
 

   
   Stran: 9/14  

Varnostni list 
V skladu s 1907/2006/ES, členom 31 

    
Datum tiska: 9. 7. 2018  Revidirano dne: 9. 7. 2018 

 

Trgovsko ime: PROBAU odstranjevalec cementnih meglic 
 

 (nadaljevanje strani 8) 

· Ocena/razvrstitev: 
 Zaradi razpoložljivih podatkov merilo za razvrstitev ni izpolnjena. 

12.2 Obstojnost in razgradljivost 

· Nevarne sestavine: 

 CAS: 7647-01-0 Vodikov klorid 

 Biološka razgradljivost % 
Metode za določanje biorazgradljivosti niso uporabne za anorganske snovi. 

· Izdelek/zmes: 
 Kontrolni podatki niso na voljo za kompletno zmes. 

· Sklep: 
 Anorganski izdelek, ki ga z biološkim čistilnim postopkom ni mogoče izločiti iz vode. 

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih 
· Nevarne sestavine: 
 Opombe: Podatki niso na voljo. 

· Izdelek/zmes: 
 Opombe: Podatki niso na voljo. 

12.4 Mobilnost v tleh 
· Nevarne sestavine: 
 Opombe: Podatki niso na voljo. 

· Izdelek/zmes: 
 Opombe: Podatki niso na voljo. 

· Nadaljnji ekološki napotki: 
· Splošni napotki: 
 Spiranje večjih količin v kanalizaciji ali vodotokih lahko privede do zmanjšanja pH-vrednosti. Nizka pH-vrednost 

škoduje vodnim organizmom. Pri redčenju koncentracije za uporabo se pH-vrednost znatno poveča, tako da je po 
uporabi izdelka voda, ki je prišla v kanalizacijo, le rahlo nevarna za vodo. 

 Razred nevarnosti za vodo 1 (lastno razvrščanje): rahlo ogroža vodo 
  

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB 
· PBT: Ni uporabno. 
· vPvB: Ni uporabno. 

12.6 Drugi škodljivi učinki 
 Ni drugih pomembnih informacij. 

ODDELEK 13: Odstranjevanje 

13.1 Metode ravnanja z odpadki 
13.1.1 Primerno odstranjevanje  

 Izdelek/zmes:  
 Priporočilo:  
 Razredčiti koncentrat z vodo in nato z ustreznim alkalnim materialom nevtralizirati (natrijev lug, apno/kalcijev 

karbonat). Nastale nevtralne soli so sorazmerno okolju prijazne. 
 Manjše količine se lahko razredčijo z veliko vode in odplakne. Večje količine je treba odstraniti v skladu z lokalnimi 

predpisi. 

· Seznam predlaganih ključev odpadkov/oznak odpadkov v skladu z EAKV: 

 06 00 00 ODPADKI IZ ORGANSKO KEMIJSKIH PROCESOV 
 06 01 00 Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe (PPDU) kislin 
 06 01 06* Druge kisline 

 15 00 00 ODPADNA EMBALAŽA, ABSORBENTI, ČISTILNE KRPE, FILTRIRNA SREDSTVA IN ZAŠČITNA 
OBLAČILA, KI NISO NAVEDENA DRUGJE 

 15 01 00 Embalaža (vključno z embalažo, ločeno zbrano kot komunalni odpadek) 
 (nadaljevanje na strani 10) 
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 15 01 00* Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali ostanke, onesnažene z nevarnimi snovmi 
HP 8 jedek 

13.1.2 Primerno odstranjevanje/embalaže: 
· Priporočilo: 
 Po čiščenju je mogoče embalažo ponovno uporabiti ali reciklirati. 
 Embalažo je treba odstraniti v skladu z Uredbo o embalaži. 

· Priporočeno čistilno sredstvo: 
 Voda, po potrebi z dodatkom čistilnih sredstev. 
  

ODDELEK 14: Podatki k transportu 
  

· Številka ZN  
· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA ZN1789 

14.2 Pravilno odpremno ime ZN  
· ADR/RID/ADN ZN1789 KLOROVODIKOVA KISLINA 
· IMDG, IATA KLOROVODIKOVA KISLINA 

14.3 Razredi nevarnosti prevoza  
· ADR/RID/ADN  
 

 

 

· Razred 8 (C1) jedke snovi 
· List o nevarni snovi 8 
· IMDG, IATA  
 

 

 

· Razred 8 jedke snovi 
· Etiketa 8 

14.4 Skupina embalaže  
· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA III 

· Nevarnosti za okolje: Ni uporabno. 

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Pozor jedke snovi 
· Kemlerjevo število: 80 
· EMS-št.: F-A, S-B 
· Segregacijske skupine (1) Kisline 
· Kategorija skladiščenja E 

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 
in Kodeksom IBC 

Ni uporabno. 

· Transport/drugi podatki: Ni nevarno blago po zgoraj navedenih uredbah. 
 (nadaljevanje na strani 11) 
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· ADR/RID/ADN  
· Omejene količine (LQ) 5L 
· Pričakovane količine (EQ) Koda: E1 
  Največja dovoljena neto količina na notranjo embalažo: 

30 ml 
  Največja dovoljena neto količina na zunanjo embalažo: 

1000 ml 
· Kategorija prevoza 3 
· Koda omejitve za predore E 
· IMDG  
· Omejene količine (LQ) 1L 
 Pričakovane količine (EQ) Koda: E2 
  Maksimalna neto količino na notranje pakiranje: 30 ml 
  Maksimalna neto količino na zunanje pakiranje: 500 ml 

· ZN regulacija modela: UN 1789 KLOROVODIKOVA KISLINA, 8, III 

  

ODDELEK 15: Pravni predpisi 

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes  
· Evropske uredbe in direktive: 
 Uredba (ES) št. 2006/1907 (REACH), kakor je bila spremenjena z 2015/830/EU 
 Uredba (ES) št. 2008/1272 (CLP, EU-GHS) 
 Uredba o detergentih: Uredba (ES) št. 2004/648 
 Transportni predpisi po ADR, RID, IMDG, IATA v veljavni različici. 
 Direktiva Sveta o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti 

kemičnim dejavnikom pri delu: Direktiva 1998/24/ES 
 Osebna zaščitna oprema: Direktiva 1989/686/EGS 
 Razvrščanje različnih vrst prevoza:  

Direktivi 1996/35/ES in 2000/18/ES 
 Varstvo mladih ljudi pri delu: Direktiva 1994/33/ES 
 Odpadki, direktivi 2006/12/ES in 2008/98/ES 
 Uredba 649/2012/EU o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (PIC) 

· Direktiva 2010/75/EU: 0,0 g/l 
· Uredba (EU) št. 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih pripravkov:  
 Izdelek ni zajet v ureditvenem območju Uredbe o biocidih. 

· Uredba (ES) št. 1907/2006 Priloga XVII Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe nekaterih 
nevarnih snovi, pripravkov in izdelkov: 

 Pogoji za omejitev: 3 
  

· Državni predpisi/Napotki (Nemčija): 
 Nemški Zakon k zaščiti pred nevarnimi snovmi (Zakon o kemikalijah) (nem. Gesetz zum Schutz vor gefährlichen 

Stoffen (Chemikaliengesetz - ChemG)  
 Nemška Uredba o informacijah strupov (nem. Giftinformationsverordnung – ChemGiftInfoV) 
 Nemška Uredba o nevarnih snoveh (nem. Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)) 
 Nemška Uredba o prepovedi in omejitvah dajanja nevarnih snovi, pripravkov in izdelkov na trg v skladu z Zakonom 

o kemikalijah (Uredba o prepovedi kemikalij) (nem. Verordnung über Verbote und Beschränkungen des 
Inverkehrbringens gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz 
(Chemikalien-Verbotsverordnung - ChemVerbotsV)) 

· Napotki glede omejitev zaposlenosti: 
 Upoštevati omejitev zaposlitve po nemškem Zakonu o varstvu pri delu mladostnih oseb (nem. 

Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)). 
 Upoštevati omejitev zaposlitve po nemškem Zakonu o varstvu porodnic in nosečnic (nem. 

Mutterschutzrichtlinienverordnung (MuSchG)). 
 (nadaljevanje na strani 12) 
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· Nemška Uredba o primerih motnje (nem. 
Störfallverordnung) (12. BImSchV): 

Nemška Uredba o primerih motnje, priloga: ni 
omenjena. 

· Uredba o topilih (Lösemittelverordnung; 31. 
BImSchV): 

0,00 % 

· Razred ogrožanja vode (nem. 
Wassergefährdungsklasse (WGK)): 

WGK 1 (lastno razvrščanje): rahlo ogroža vodo. 

· Drugi predpisi, omejitve in uredbe prepovedi 
Pravila poklicnega združenja za varnost in zdravje pri delu (nem. Berufsgenossenschaftliche Regeln für Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit (BGR)): 

 BGR 189 »Pravila za uporabo zaščitnih oblačil« (prej ZH 1/700) 
 BGR 190 »Pravila za uporabo dihalnih aparatov« (prej ZH 1/701) 
 BGR 192 »Uporaba zaščite za oči in obraza« (prej ZH 1/703) 
 BGR 195 »Pravila za uporabo zaščitnih rokavic« (prej ZH 1/706) 
 BGR 197 »Uporaba zaščite kože« (prej ZH 1/708) 
 Direktiva 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži. 
 Predpisi poklicnega združenja (nem. Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV)): BGV A 5: Predpis o 

preprečevanju nesreč »Prva pomoč« (nem. Unfallverhütungsvorschrift »Erste Hilfe«) 
 A 008: »Osebne zaščitne opreme« (nem. Persönliche Schutzausrüstungen) 

15.2 Ocena kemijske varnosti: 
 Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena. 

  

ODDELEK 16: Drugi podatki 

16.1 Napotki sprememb  
 Varnostni list je bil vsebinsko preverjen/predelan. 

16.2 Besedilo H- in EUH-stavkov (številka in polno besedilo): 
 H290 Lahko je jedko za kovine. 
 H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H318 Povzroča hude poškodbe oči. 
 H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. 

16.3 Usposabljanje za delavce  
 Navodila za nevarnosti in zaščitne ukrepe na podlagi navodil za obratovanje (TRGS 555) (nem. Technischen 

Regeln für Gefahrstoffe (TGRS)). Pred začetkom zaposlitve delavca ga je treba poučiti in nato najmanj enkrat 
letno. 

16.4 Podatkovni viri, ki so bili uporabljeni za izdelavo podatkovnega lista 
 Podatki so vzeti iz priročnikov in literature. 
 Varnostni listi surovin dobaviteljev 
 Seznam razvrstitve in označevanja agencije ECHA http://echa.europa.eu/clp/c_l_inventory_en.asp 

 eChemPortal http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&request_lo
cale=en 

 TOXNET http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html 

 Mednarodne varnostne kartice kemikalij (ICSC) http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home 

 Baza podatkov GESTIS http://www.dguv.de/bgia/de/gestis/stoffdb/index.jsp 

 Informacijski sistem o nevarnih snoveh Gischem http://www.gischem.de 

 Podatkovna baza Evropske agencije za kemikalije 
(ECHA) 

http://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals/registered-
substances 

 Podatkovna baza nevarnih snovi vseh dežel (GDL) http://www.gefahrstoff-info.de 

 Podatkovna banka CEFIC ERICards http://www.ericards.net 

16.5 Razvrstitev zmesi in uporabljene metode ocenjevanja v skladu z Uredbo (ES) št. 1207/2008 (CLP): 
 Met. Kor. 1, H290: Na osnovi kontrolnih podatkov 
 Skin Irrit. 2, H315: Način izračuna 
 STOT SE 3, H335: Način izračuna 
 Eye Irrit. 2, H319: Način izračuna 

· Območje izdaje podatkovnega lista: 

 Oddelek za varnost izdelka 
 (nadaljevanje na strani 13) 
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16.6 Morebitne kratice in okrajšave, ki so bile uporabljene v tem dokumentu:  
 Acute Tox. Akutna strupenost 
 Aquatic Acute Akutna akvatična strupenost 
 Aquatic Chronic Kronična akvatična strupenost 
 ADR Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti 
 ADN Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah 
 AGW Indikativne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost (nem. Arbeitsplatzgrenzwert (AGW)) 
 Asp. Toks. Nevarnost pri vdihavanju 
 ATE Ocenjena vrednost akutne toksičnosti (angl. Acute Toxicity Estimates) 
 C&L Razvrščanje in označevanje (angl. C&L-Inventory) 
 CLP Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi 
 Št. CAS Število iz mednarodnega seznama odkritih kemičnih snovi, ki enoznačno identificira snov 
 CMR Snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (angl. Cancerogen, 

Mutagen, Reprotoxic) 
 CSA Ocena kemijske varnosti (angl. Chemical Safety Assessment) 
 CSR Poročilo o kemijski varnosti (nem, Chemical Safety Report) 
 DNEL Stopnja izpostavljenosti, brez oslabitve  
 ECHA Evropska agencija za kemikalije 
 Št. ES EINECS in ELINCS številka oz. številka Evropske skupnosti (ES), številski identifikator snovi v 

Evropski uniji (glej tudi EINECS in ELINCS)  
 EINECS Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi 
 ELINCS Evropski seznam prijavljenih kemičnih snovi  
 EN Evropski standard 
 ext-SDB Razširjeni varnostni list (varnostni list s pripetim scenarijem izpostavljenosti (angl. Exposure 

Scenario (ES)) 
 EU Evropska unija 
 EAKV Evropski katalog odpadkov (zamenjan z LoW - glej spodaj) (EWC) 
 Eye Dam. Resne poškodbe oči (angl. eye damage) 
 Eye Irrit. Hudo draženje oči (angl. eye irritation) 
 Flam. liq. Vnetljive tekočine (angl. flammable liquid(s)) 
 GHS Globalno harmoniziran sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij (angl. lobally 

Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)) 
 GCL General Concentration Level/splošne vrednosti koncentracije 
 H kožno resorptiven 
 IATA Mednarodno združenje letalskih prevoznikov (angl. International Air Transport Association)  
 ICAO-TI Tehnični predpisi za prevoz nevarnih snovi v letalstvu (angl. Technical Instructions For The 

Safe Transport of Dangerous Goods by Air (ICAO-TI)) 
 IMDG Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju (angl. International Maritime 

Dangerous Goods (IMDG)) 
 IUPAC Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo  
 Kow Porazdelitveni koeficient oktanola in vode 
 LC50 za 50 % preverjene populacije smrtna koncentracija 
 LD50 za 50 % preverjene populacije smrtna koncentracija (srednja letalna doza)  
 log pOW Porazdelitveni koeficient 
 LoW ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm (glej Seznam odpadkov)  
 Met. Kor. Snovi ali zmesi, ki na kovino učinkujejo korozivno (nem. metallisch korrosiv)  
 MSDB Varnostni list (VL) (angl. Material Safety Data Shee (MSDS) 
 OECD Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angl. Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD)) 
 OEL omejitve poklicne izpostavljenosti kemičnim snovem (angl. Occupational Exposure Limit) 
 Ox. liq. Oksidativne tekočine (angl. oxidative liquids) 
 PBT Obstojna, bioakumulativna in strupena snov (angl. Persistent, Bio-Accumulative and Toxic) 
 (nadaljevanje na strani 14) 
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 PEC Predvidena koncentracija v okolju (angl. Predicted Environmental Concentration) 
 PNEC(s) Predvidena/-e koncentracija/-e brez učinka (angl. Predicted No Effect Concentration(s)) 
 PSA Osebna zaščitna oprema (OZO) (angl. Personal Protective Equipment) 
 (Q)SAR Kvalitativno razmerje med strukturo in učinkovanjem (angl. (Quantitative) Structure - Activity 

Relationship) 
 REACH Uredba za registracijo, oceno, dovoljenje in omejitev kemičnih snovi, Uredba (ES) št. 

1907/2006 
 RID Konvencija o mednarodnem železniškem prevozu 
 RMM Ukrepi za obvladovanje tveganja (nem. Risikomanagementmaßnahmen) 
 SCL Splošne vrednosti koncentracije (angl. general concentration level) 
 SDB Varnostni list (nem. Sicherheitsdatenblatt) 
 Skin Corr. Učinek jedkosti na koži (angl. skin corrosive) 
 Skin Irrit. Draženje kože (angl. skin irritation) 
 Skin Sens. Senzibilizacija zaradi stika s kožo (angl. skin sensibility) 
 STOT Specifična strupenost za ciljne organe (angl. Specific target organ toxicity) 
 STOT RE Specifična strupenost za ciljne organe pri večkratni izpostavljenosti izdelku (angl. Specific 

target organ toxicity — repeated exposure 
 STOT SE  Specifična strupenost za ciljne organe pri enkratni izpostavljenosti izdelku (angl. Specific 

target organ toxicity — single exposure) 
 SVHC Snovi, ki vzbujajo veliko skrb (angl. Substance of Very High Concern) 
 UN Združeni narodi (ZN) (angl. United Nations) 
 VOC Hlapne organske spojine (angl. Volatile Organic Compounds) 
 vPvB zelo obstojen in zelo bioakumulativen (angl. Very persistent and very bioaccumulative) 
 WoE Teža dokazov (angl. weight of evidence) 
 X Rakotvorna snov Kat. 1A/1B. Pri delu s to nevarno snovjo je treba upoštevati tudi § 10 Uredbe 

o nevarnih snoveh 
 Y Nevarnosti poškodbe zarodka ni pričakovati pod pogojem, da je upoštevana mejna vrednost 

na delovnem mestu in biološka mejna vrednost. 
 Z Nevarnosti poškodbe zarodka ni mogoče izključiti tudi ob upoštevanju mejne vrednosti na 

delovnem mestu in biološke mejne vrednosti. 
  

· * Podatki, ki so v primerjavi s prejšnjo različico bili spremenjeni 
 Z izidom tega varnostnega lista za ta izdelek/to snov postanejo vse prejšnje različice neveljavne. Spremembe v 

ustreznih poglavjih nasproti prejšnje različice so na levem robu strani označene z zvezdico (*). 
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