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1 Ime snovi ali zmesi in podjetja

• 1.1 Identifikacija snovi
• Trgovsko ime: Probau odstranjevalno sredstvo za silikon

• 1.2 Relevantne identificirane uporabe snovi ali zmesi in uporabe, katerim odsvetujemo
• Sektor uporabe

SU21 uporabe porabnika: zasebna gospodinjstvo / splošno / porabnik
SU22 industrijske uporabe: javno območje (uprava, izobraževanje, zabava, storitvene dejavnosti, obrt)
• Uporabo snovi/zmesi: organsko topilo

• Ne priporočeni načini uporabe:
Odsvetovana je vsaka uporaba, ki ni v skladu s svojo namembnostjo.

• 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
• Proizvajalec/dobavitelj:

quick-mix Gruppe GmbH & Co.KG
Mühleneschweg 6
49090 Osnabrück

tel.: +49 (0)541/60101
faks: +49 (0)541/601853
e-pošta: info@quick-mix.de

• Oddelek, ki nudi informacije: oddelek za varnost izdelka

• 1.4 Telefonska številka za nujne primere:
Center za zastrupitve Sever
+49 (0) 551/19240

2 Ugotovitve o nevarnih lastnostih

• 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
• Razvrstitev v skladu z uredbo (ES) št. 1272/2008

GHS02 Plamen

plam. tekoč. 3 H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

GHS08 Nevarnost za zdravje

Asp. Toks. 1 H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

GHS07

STOT SE 3 H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Akvatično kroničen 3 H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

• 2.2 Elementi etikete
• Oznaka v skladu z uredbo (ES) št. 1272/2008

Izdelek je razvrščen in označen v skladu z uredbo CLP.
(nadaljevanje na strani 2)
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• Piktogrami nevarnosti

GHS02 GHS07 GHS08
• Opozorilna beseda: Nevarnost

• Komponente etiketiranja, ki določajo nevarnost:
ogljikovodiki, C9-C10, n-alkani, izoalkani, ciklične spojine, < 2 % aromati
• Stavki o nevarnosti

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

• Previdnostni stavki
P102 Hranite izven dosega otrok.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja ter drugih virov vžiga. Ne kaditi.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P331 NE izzvati bruhanja.
P501 Odstranjevanje vsebine/posode v skladu z

lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/internacionalnimi predpisi.
• Drugi podatki:

EUH066 Ponavljajoča se izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

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

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah
• 3.2 Zmesi

• Opis: Zmes iz spodaj navedenih snovi z ne nevarnimi primesi.

• Nevarne sestavine:

ES-številka: 927-241-2 reg. št.:
01-2119471843-32

ogljikovodiki, C9-C10, n-alkani, izoalkani, ciklične spojine,
< 2 % aromati

50-< 100 %

 plam. tekoč. 3, H226; 4  asp. toks. 1, H304;  STOT
SE 3, H336; akvatičen, kroničen 3, H412

CAS: 108-65-6 EINECS: 203-
603-9 reg. št.: 01-2119475791-
29

2-metoxi-1-metiletilacetat 10-30 %

plam. tekoč. 3, H226

• Dodatni nasveti:
Vsebnost benzena izdelka je < 0,1 %. Velja opomba P iz uredbe CLP.
Besedilo navedenih stavkov o nevarnosti je navedeno v oddelku 16.

4 Ukrepi za prvo pomoč
• 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč
• Splošni napotki:

Oblačila, ki so onesnažena z izdelkom, nemudoma odstraniti.
Prizadeto osebo umakniti na svež zrak.
Prizadete osebe ne puščati brez nadzora.

Samozaščita osebe, ki nudi prvo pomoč.
(nadaljevanje na strani 3)
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• Po vdihavanju:

Dovajanje svežega zraka, če je treba dihanje usta na usta, toplota. Pri nenehnih težav se posvetovati z
zdravnikom.
Pri nezavesti položaj in transport v stabilnem bočnem položaju.

• Po stiku s kožo: Na splošno izdelek ne draži kože.
• Po stiku z očmi:
Oči pri odprti očesni reži več minut izpirati s tekočo vodo.

• Po zaužitju: Ne izzivati bruhanja. Takoj poiskati zdravniško pomoč.
• 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Ni drugih pomembnih informacij.
• 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Pri zaužitju ali bruhanju nevarnost vdora v pljuča.

5 Protipožarni ukrepi
• 5.1 Sredstva za gašenje
• Ustrezna sredstva za gašenje:

CO2, gasilni prašek ali vodni curek. Večji požar gasiti z vodnim curkom ali peno odporen na alkohol.
• Iz varnostnih razlogov neprimerna gasilna sredstva: Voda v polnem curku
• 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Ni drugih pomembnih informacij.
• 5.3 Nasvet za gasilce
• Posebna zaščitna oprema: Nositi dihalni aparat, ki je neodvisen od zraka okolja.
• Drugi podatki

Hladiti ogrožene posode z vodnim curkom.
Ostanki požari in kontaminirana voda za gašenje je treba odstraniti v skladu z uradnimi predpisi.6

6 Ukrepi ob nenamernih izpustih
• 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili
• Postopki, ki jih je treba uporabiti

Poskrbeti za zadostno zračenje.
Hraniti ločeno od virov vžiga.
Nositi zaščitno opremo. Odstraniti nezaščitene osebe.

• 6.2 Okoljevarstveni ukrepi
V primeru vdora v vodovje ali kanalizacijo obvestiti pristojne urade.
Ne zliti ali dopustiti, da pride v kanalizacijo /površinske vode/talne vode.

• 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje
Zbrati z materialom, ki veže tekočine (npr. pesek, diatomejska zemlja, vezivo kislin, univerzalno vezivo,
žagovina).
Kontaminiran material odstraniti v skladu z oddelkom 13.
Poskrbeti za zadostno zračenje.

• 6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Za informacije k varni uporabi glej Oddelek 7.
Za informacije k osebni varovalni opremi glej Oddelek 8.
Za informacije k odstranjevanju glej Oddelek 13.

7 Ravnanje in skladiščenje
• 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Hraniti v tesno zaprti posodi.
Zaščititi pred vročino ali neposrednim sončnim žarkom.
Upoštevati mejo emisij.

(nadaljevanje na strani 4)



Stran: 4/10

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

Datum tiska: 22. 3. 2017 Številka različice 5 Revidirano: 22. 3. 17

Trgovsko ime: Probau odstranjevalno sredstvo za silikon

(nadaljevanje strani 3)
• Napotki k zaščiti pred požarom in eksploziji:

Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.
Poskrbeti z ustreznimi ukrepi za preprečitev elektrostatičnega naboja.

• 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
• Skladiščenje:
• Zahteve glede skladiščnih prostorov in posod:

Shraniti samo v izvirni embalaži.
Previdevati je treba tesna tla, ki so odporna proti topilom.

• Napotki glede skladiščenja z drugimi materiali: skladiščiti, ločeno od živil
• Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:

Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok.
Hraniti v tesno zaprti posodi.

• Razred skladiščenja: LGK3: vnetljive tekočine (TRGS 510)
• Klasifikacija po nemški uredbi o varnosti v obratu (nem. BetrSichV)): vnetljive tekočine
• 7.3 Posebne končne uporabe

Drug relevantne informacije niso na voljo.

8 Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
• Dodatni napotki k oblikovanju tehničnih naprav:

Ni drugih podatkov, glej Oddelek 7.

• 8.1 Parametri nadzora
• Sestavni deli z mejnimi vrednostmi, ki se nanašajo na delovno mesto in jih je treba nadzirati:

CAS: 108-65-6 2-metoksi-1-metiletilacetat
AGW: dolgoročna vrednost: 270 mg/m3, 50 ml/m3

1(I);DFG, EU, Y

• Pravni predpisi AGW: TRGS 900
• Vrednosti DNEL

Ogljikovodiki, C9-C10, n-alkani, izoalkani, ciklične spojine, < 2 % aromati
Oralno: dolgoročni, sistemični učinki 300 mg/kg/d (porabnik)
Dermalno: dolgoročni, sistemični učinki 300 mg/kg telesna teža/dan (porabnik)

300 mg/kg telesne teže/dan (delavci)
Inhalativno: dolgoročni, sistemični učinki 900 mg/m³ (porabnik)

1500 mg/m³ (delavci)
CAS: 108-65-6 2-metoksi-1-metiletilacetat
Oralno: dolgoročni, sistemični učinki 1,67 mg/kg/d (porabnik)
Dermalno: dolgoročni, sistemični učinki 153,5 mg/kg telesne teže/dan (delavci)

54,8 mg/kg telesna teža/dan (porabnik)
Inhalativno: dolgoročni, sistemični učinki 275 mg/m3 (delavec)

33 mg/m³ (porabnik)

• Vrednosti predvidene koncentracija brez učinka (PNEC)
CAS: 108-65-6 2-metoksi-1-metiletilacetat

okolje, akvatičen kompartment 0,0635 mg/l (morska voda)
0,635 mg/l (sladka voda)

okolje, sediment 0,329 mg/kg telesne teže/d (morska voda)
3,29 mg/kg telesne teže /d (sladka voda)

okolje, obdelovalna naprava za odplake 100 mg/l (obdelovalna naprava za odplake)
okolje, tla 0,29 mg/kg suha teža (tla)

(nadaljevanje na strani 5)
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• Dodatni nasveti:
Kot osnova pri sestavi so služili veljavni seznami, ki smo jih dopolnili s podatki iz strokovne literature in podatki,
pridobljenih od proizvajalcev.

• 8.2 Nadzor izpostavljenosti
• Osebna zaščitna oprema:
• Splošni ukrepi za zaščito in higieno:

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.
Pred začetkom odmora in po zaključku dela si umijte roke.

• Zaščita dihal:
Pri kratkotrajni ali zmanjšani obremenitvi uporaba dihalni aparat s filtrom; pri intenzivni ali daljši izpostavljenosti
uporaba zaščitni dihalni aparat, ki ni odvisen od okolja.

• Zaščita rok:

Zaščitne rokavice

Material rokavic mora biti neprepusten in odporen proti izdelku/snovi/pripravka.
Zaradi manjkajočih testov ni mogoče dati priporočila k materialu rokavic za izdelek/pripravo/zmes kemikalij.
Izbor materiala za rokavice ob upoštevanju časov predora, hitrost infiltracije in poslabšanja.

• Material rokavic
Izbor primernih rokavic ni odvisno le od materiala, temveč tudi od drugih lastnosti kakovosti, ki pa se razlikuje
glede na vsakega posameznega proizvajalca. Ker je izdelek pripravljen iz več snovi, ni mogoče vnaprej
napovedati obstojnosti materialov rokavic in jo je treba zato pred začetkom uporabe preveriti.

• Čas predora materiala rokavic
Natančni čas predora je treba poizvedeti pri proizvajalcu rokavic in le-tega upoštevati.

• Za trajni stik so primerne rokavice, ki so iz naslednjih materialov:
fluorokavčuk (viton)

• Za trajni stik, ki traja največ 15 minut, so primerne rokavice, ki so iz naslednjih materialov:
nitrilni kavčuk

• Zaščita oči:

Tesno zaprta zaščitna očala (EN 166)

• Zaščita telesa: Zaščitna oblačila, odporna proti topilom

9 Fizikalne in kemijske lastnosti
• 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
• Splošni podatki
• Videz:

Oblika: tekoča
Barva: brezbarvna

• Vonj: karakterističen
• Mejne vrednosti vonja: ni določena.
• pH: ni določena.
• Sprememba stanja

Tališče/ledišče: ni določena.
Začetno vrelišče in območje vrelišča: 137 °C (DIN 51751)

(nadaljevanje na strani 6)
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• Plamenišče: > 23 °C (DIN 51755 zaprt nosilnik)

• Vnetljivost (trdno, plinasto): Ni uporabno.

• Temperatura vžiga: 315 °C (ASTME E-659)

• Temperatura razpadanja: ni določena.

• Temperatura samovžiga: Izdelek se ne vžega samo od sebe.

• Eksplozivne lastnosti: Izdelek ni eksploziven, vendar obstaja možnost, da se
tvorijo eksplozivne mešanice hlapov ali zraka.

• Meje eksplozivnosti:
Spodnja: 0,6 Vol. %
Zgornja: 10,8 Vol. %

• Parni tlak pri 20 °C 5 hPa
• Gostota pri 20 °C 0,78 g/cm3

• Relativna gostota: ni določena
• Parna gostota: ni določena
• Hitrost izparevanja: ni določena
• Topljivost v vodi / mešljivost z vodo: ni ali malo mešljiv
• Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda: ni določen
• Viskoznost:

dinamična: ni določena
kinematična: ni določena

• Vsebnost topila:
Organsko topilo: 100,0 %
VOC (EU) 100,0 %

• 9.2 Drugi podatki Ni drugih pomembnih informacij.

10 Obstojnost in reaktivnost
• 10.1 Reaktivnost Drug relevantne informacije niso na voljo.
• 10.2 Kemijska stabilnost
• Toplotni razkroj / Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ne razpade pri uporabi, skladno s svojo namembnostjo.
• 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Razvoj eksplozivnih plinov/hlapov.
Neočiščene prazne embalaže lahko vsebujejo pline izdelka, ki tvorijo z zrakom eksplozivne zmesi.

• 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti: Druge relevantne informacije niso na voljo.
• 10.5 Nezdružljivi materiali: Ni drugih pomembnih informacij.
• 10.6 Nevarni produkti razgradnje: ogljikov monoksid in ogljikov dioksid

11 Toksikološki podatki
• 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih
• Akutna strupenost Zaradi razpoložljivih podatkov merilo za razvrstitev ni izpolnjena.

• LD/LC50 vrednosti, ki sta relevantni za razvrstitev:
ogljikovodiki, C9-C10, n-alkani, isoalkani, ciklična spojine, < 2 % aromati
Oralno LD50 > 5000 mg/kg (podgana)

(nadaljevanje na strani 7)



Stran: 7/10

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

Datum tiska: 22. 3. 2017 Številka različice 5 Revidirano: 22. 3. 17

Trgovsko ime: Probau odstranjevalno sredstvo za silikon

(nadaljevanje strani 6)
Dermalno LD50 > 5000 mg/kg (kunec)
Inhalativen LC50/4 h > 4951 mg/l (podgana)

CAS: 108-65-6 2-metoksi-1-metiletilacetat
Oralno LD50 > 8532 mg/kg (podgana)
Inhalativen LC50/4 h > 35,7 mg/l (podgana)

• Primarno draženje kože:
• Jedkost za kožo/draženje kože:

Zaradi razpoložljivih podatkov merilo za razvrstitev ni izpolnjena.
• Resne okvare oči/draženje:

Zaradi razpoložljivih podatkov merilo za razvrstitev ni izpolnjena.
• Preobčutljivost dihal/kože

Zaradi razpoložljivih podatkov merilo za razvrstitev ni izpolnjena.
• Učinki KMR (kancerogeni, mutageni, reprotoksični učinki)
• Mutagenost za zarodne celice Zaradi razpoložljivih podatkov merilo za razvrstitev ni izpolnjena.
• Rakotvornost Zaradi razpoložljivih podatkov merilo za razvrstitev ni izpolnjena.
• Strupenost za razmnoževanje Zaradi razpoložljivih podatkov merilo za razvrstitev ni izpolnjena.
• Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost

Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
• Specifična strupenost za ciljne organe – ponavljajoča se izpostavljenost

Zaradi razpoložljivih podatkov merilo za razvrstitev ni izpolnjena.
• Nevarnost pri vdihavanju

Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

12 Podatki, ki se nanašajo na okolje
• 12.1 Strupenost
• Akvatična strupenost: Ni drugih pomembnih informacij.
• 12.2 Obstojnost in razgradljivost Izdelek je zlahka do slabo biološko razgradljiv.
• 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih Kopičenje v organizmih je potencialno možno.
• 12.4 Mobilnost v tleh Druge relevantne informacije niso na voljo.
• Ekološki-toksikološki učinki:
• Opomba: Škodljivo za ribe.
• Nadaljnji ekološki napotki:
• Splošni napotki:

Razred ogrožanja voda 2 (lastno razvrščanje): nevarno za vodo
Ne dopuščati, da pride v talno vodo, vodovje ali kanalizacijo.
Nevarnost za pitno vodo obstaja že pri iztoku manjših količin v podzemlje.
Škodljivo za vodne organizme

• 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
• PBT: Ni uporabno.
• vPvB: Ni uporabno.
• 12.6 Drugi škodljivi učinki

Druge relevantne informacije niso na voljo.

13 Odstranjevanje
• 13.1 Metode ravnanja z odpadki
• Priporočilo:

Izdelek se ne sme odvreči skupaj z gospodinjskim odpadkom. Ne izprazniti v kanalizacijo.
• Neočiščene embalaže:
• Priporočilo: Odstranjevanje v skladu z uradnimi predpisi.

(nadaljevanje na strani 8)
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14 Podatki o prevozu
• 14.1 Številka ZN
ADR, IMDG, IATA UN1263

• 14.2 Pravilno odpremno ime ZN
ADR 1263 DODATNE SNOVI K BARVI, POSEBNI

PREDPIS 640E
IMDG, IATA PAINT RELATED MATERIAL (MATERIALI, KI SE

NANAŠAJO NA BARVO)
• 14.3 Razredi nevarnosti prevoza
ADR, IMDG, IATA

Razred 3 Vnetljive tekoče snovi
Etiketa za označevanje nevarnih lastnosti 3

• 14.4 Skupina embalaže
ADR, IMDG, IATA III

• 14.5 Nevarnosti za okolje Ni uporabno.

• 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Pozor: vnetljive tekoče snovi
Število po Kemlerju: 30
EMS: F-E, S-E
Kategorija skladiščenja A

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

Ni uporabno.

• Transport/drugi podatki:
• ADR
• Omejene količine (LQ) 5 L
• Proste količine (EQ) koda: E1
• Največja dovoljena neto količina na notranjo embalažo: 30 ml
• Največja dovoljena neto količina na zunanjo embalažo: 1000 ml
• Kategorija transporta 3
• Koda omejitve za predore D/E
• IMDG
• Omejene količine (LQ) 5 L
• Proste količine (EQ) koda: E1
• Največja dovoljena neto količina na notranjo embalažo: 30 ml
• Največja dovoljena neto količina na zunanjo embalažo: 1000 ml
• UN "Model Regulation": UN 1263 DODATNE SNOVI K BARVI,

POSEBNI PREDPIS 640E, 3, III
(nadaljevanje na strani 9)
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15 Pravni predpisi
• 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
• Smernica 2012/18/ES
• Imensko navedene nevarne snovi - PRILOGA I Ne vsebuje nobene od navedenih vsebin.
• Seveso kategorija P5c VNETLJIVE TEKOČINE
• Mejna količinska vrednost (v tonah) za uporabo v obratih spodnjega razreda 5.000 t
• Mejna količinska vrednost (v tonah) za uporabo v obratih zgornjega razreda 50.000 t
• UREDBA (ES) št. 1907/2006 PRILOGA XVII Pogoji omejitve: 3
• Državni predpisi:
• Napotki glede omejitev zaposlenosti:

Upoštevati omejitev zaposlitev za mladoletnike.
Upoštevati omejitev zaposlitev za bodoče in doječe matere.

• Tehnična navodila zrak:

Razred Delež v %
NK 100,0

• Razred ogrožanja voda (WGK): WGK 2 (lasntno razvrščanje): nevarno za vodo.
• Drugi predpisi, omejitve in uredbe prepovedi

BGI 564 "Ravnanje s snovmi, ki so za zdravje nevarni" (prej M 050)
BGI 621 "Topila" (prej M 017)
BGI 660 "Splošni ukrepi za zaščito pri delu za ravnanje z nevarnimi snovmi" (prej M 053)
Vsebnost hlapnih organskih spojin:
Podkategorija izdelka B/a, mejna vrednost hlapnih organskih spojin 850 g/L (v skladu z RL 2004/42/ES, priloga
II)
Ta izdelek vsebuje največ 778 g/L

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

16 Drugi podatki
Podatki slonijo na današnje stanje našega znanja, vendar se dajejo garancije glede lastnosti izdelka in
utemeljujejo pogodbeno pravno razmerje.

• Relevantni stavki
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

• Napotki za usposabljanje
Napotila o nevarnostih in zaščitnih ukrepih na podlagi navodil za obratovanje (TRGS 555). Napotila je treba dati
pred začetkom zaposlitve in nato najmanj enkrat na leto.

Oddelek, ki je sestavil podatkovni list: oddelek za varnost izdelka

• Kratice in okrajšave:
ADR Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (= Evropski sporazum o

mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga))
IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods (= Koda za mednarodni pomorski nevarnega blaga)
IATA International Air Transport Association (=Mednarodno združenje letalskih prevoznikov)
GHS Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (= globalno poenoten sistem

razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (= Evropski seznam obstoječih

komercialnih kemičnih snovi)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (= Evropski seznam prijavljenih kemičnih snovi)
CAS Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) (= Služba za izmenjavo

kemijskih izvlečkov (oddelek Ameriškega kemijskega društva))
GefStoffV Gefahrstoffverordnung (= Uredba o nevarnih snoveh, Nemčija)
VOC Volatile Organic Compounds (USA, EU) (= hlapne organske spojine (ZDA, EU))
DNEL Derived No-Effect Level (REACH) (=Izpeljan nivo brez učinka, DNEL-vrednost (REACH))
PNEC Predicted No-Effect Concentration (REACH) (Predvidena koncentracija brez učinka (REACH))
LC50 Lethal concentration, 50 percent (= srednja ali 50-odstotna smrtna koncentracija)

(nadaljevanje na strani 10)
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LD50 Lethal dose, 50 percent (= 50-odstotni smrtni odmerek)
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (= obstojen, bioakumulativen in strupen)
vPvB very persistent and very bioaccumulative (= zelo obstojen in zelo bioakumulativen)
plam. tekoč. 3 Vnetljive tekočine – kategorija 3
STOT SE 3 Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost) – kategorije 3
Asp. Toks. 1 Nevarnost pri vdihavanju – kategorija 1
akvatično kronično 3 Nevarno za vodovje – dolgoročno nevarno za vodovje– kategorija 3

* Podatki glede na prejšnjo različico spremenjeni
[zadnja stran]


