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ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Probau Allwetter-Dicht

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Brez omejitev, uporaba skladna z določili.

Odsvetovane uporabe

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KGIme podjetja:

Ulica: Mühleneschweg 6

49090 OsnabrückKraj:

+49 541 601-601 Telefaks:+49 541 601-853Telefon:

e-mail (Kontaktna oseba): info@quick-mix.de

+49 551-19240 GIZ Nord1.4 Telefonska številka za nujne 

primere:

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Uredbo (ES) št. 1272/2008

Skupine nevarnosti:

Vnetljiva tekočina: Flam. Liq. 3

Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost: STOT SE 3

Izjave o nevarnosti:

Vnetljiva tekočina in hlapi.

Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

2.2 Elementi etikete

Uredbo (ES) št. 1272/2008

Snovi zapisane na etiketi
destilati (nafta), hidrotretirani, težki parafinski; surova nafta-neopredeljeno; Kompleksna kombinacija 

ogljikovodikov dobljena s tretiranjemnaftne frakcije z vodikom v prisotnosti katalizatorja.Sestoji iz 

ogljikovodikov, ki imajo številoogljikov pretežn

n-butil acetat

Opozorilna beseda: Pozor

Piktogrami:

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Stavki o nevarnosti

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. 

Kajenje prepovedano.

P233 Hraniti v tesno zaprti posodi.

P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo 

ali prho.

P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša 

Previdnostni stavki
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dihanje.

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 z izpiranjem.

P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

P501 Odstraniti vsebino/posodo problem odstranjevanja odpadkov.

EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Izjemno označevanje posebnih zmesi

Na voljo ni nobenih informacij.

2.3 Druge nevarnosti

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

Nevarne sestavine

DeležSestavinaŠt. CAS

Št. ES Indeks št. Št. REACH

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

64742-54-7 destilati (nafta), hidrotretirani, težki parafinski; surova nafta-neopredeljeno; Kompleksna 

kombinacija ogljikovodikov dobljena s tretiranjemnaftne frakcije z vodikom v prisotnosti 

katalizatorja.Sestoji iz ogljikovodikov, ki imajo številoogljikov pretežn

30 - < 35 %

265-157-1 649-467-00-8

Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336 EUH066

123-86-4 n-butil acetat 20 - < 25 %

204-658-1 01-2119485493-29

Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336 EUH066

52829-07-9 Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebazat < 1  %

258-207-9 01-2119537297-32

Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H318 H400 H411

Besedilo H in EUH stavkov: glej v odseku 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo . Ob nezavesti ničesar dajati skozi 

usta, obrniti v stabilno stransko lego in se posvetovati z zdravnikom. Pri alergijskih znakih, posebej v predelu 

dihal, se je potrebno takoj posvetovati z zdravnikom. V primeru nejasnosti ali ob pojavu simptomov poiščite 

zdravniško pomoč.

Splošni napotki

Skrbeti za sveži zrak. Ob nezgodi ali slabem pocutju, takoj poiskati zdravniško pomoc. (Po možnosti pokazati 

etiketo). Prizadete osebe spraviti na svež zrak in poskrbeti, da so na toplem in da mirujejo. Pri draženju 

dihalnih poti obiskati zdravnika.

Pri vdihavanju

Ob stiku s kožo, takoj sprati s polietilenglikolom, zatem še z veliko vode. Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila 

in jih oprati pred ponovno uporabo. Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Takoj 

splaknite z: Voda in milo Ne spirati z/s: Topila/Razredčila V primeru dražanja kože obiskati zdravnika.

Pri stiku s kožo

Takoj previdno in temeljito sprati z očesno prho ali vodo. V primeru nadraženosti oči obiskati očesnega 

zdravnika. Pri stiku z očmi ob odprtih vekah dovolj dolgo izpirajte, nato se posvetujte z zdravnikom.

Pri stiku z očmi
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NE izzvati bruhanja. Takoj sprati usta in piti veliko vode. Osebi, ki ni pri zavesti ali ima krče, nikoli česarkoli 

dajati, da zaužije.Pokličite zdravnika.

Pri zaužitju

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Alifatični ogljikovodiki učinkujejo po navedbah v literaturi šibko dražeče na kožo in sluznice, razmaščujoče, 

narkotično. Pri neposrednem učinkovanju na tkivo pljuč (npr. z aspiracijo) možna pljučnica. Pri bruhanju pazite 

na nevarnost aspiracije.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatično zdravljenje. Simptomatično zdravljenje.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Ogljikov dioksid (CO2), Pena, Prah za gašenje. Prah za gašenje, alkoholnoodporna pena., Ogljikov dioksid 

(CO2)., Vodena megla

Ustrezna sredstva za gašenje

Voda. Močni vodni curek

Neustrezna sredstva za gašenje

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Vnetljivo. Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes. V primeru požara lahko nastane: Dušikovi oksidi 

(NOx)

V primeru požara: Uporabiti zaščitni dihalni aparat, ki ni odvisen od zraka v okolju. V primeru požara: Uporabiti 

zaščitni dihalni aparat, ki ni odvisen od zraka v okolju. Zaradi zaščite ljudi in zaradi ohladitve posod v nevarnem 

območju uporabiti vodne brizgalke.

5.3 Nasvet za gasilce

Zaradi zaščite ljudi in zaradi ohladitve posod v nevarnem območju uporabiti vodne brizgalke. Pline/hlape/meglo 

zbijati navzdol z vodnim curkom. Kontaminirano vodo za gašenje zbirati ločeno. Ne dovoliti, da pride v 

kanalizacijo ali vodovje. Ne dovoliti, da pri gašenju uporabljena voda pride v kanalizacijo ali vodotoke.

Dodatni napotki

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Odstraniti vse vžigalne pobude. Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice. Izogibati se kontaktu s kožo, očmi in 

obleko. Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Skrbeti za zadostno prezračevanje. Odstraniti vse vžigalne 

pobude.

Ne dopustitit, da se proizvod nekontrolirano vnaša v okolje. Nevarnost eksplozije Ne dopustiti, da pride v 

kanalizacijo ali vodotoke. Ob onesnaženju rek, jezer ali kanalizacijskih vodov, obvestite pristojne službe v 

skladu z lokalnimi predpisi.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Pobrati s pomočjo materiala, ki veže tekočino (pesek, diatomejska prst, vezivo za kisline, univerzalno vezivo). 

S sprejetim materialom ravnati skladno s poglavjem za odlaganje odpadnih snovi. Pobrati s pomočjo materiala, 

ki veže tekočino (pesek, diatomejska prst, vezivo za kisline, univerzalno vezivo).

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Varna uporaba: glej oddelek 7

Osebna zaščitna oprema: glej oddelek 8

Odstranitev: glej oddelek 13 

Odstranitev: glej oddelek 13

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje
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7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Pri odprti uporabi nujno uporabiti tudi naprave z lokalnim odsesavanjem. Ne vdihavati 

plina/dima/hlapov/meglice. Poskrbite za zadostno prezračevanje in lokalno odsesavanje na kritičnih točkah. Ne 

vdihujte mletega prahu. Uporabiti primerno zaščitno dihalno napravo.

Navodilo za varno rokovanje

Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. Preprečiti statično naelektrenje. Hlapi lahko z zrakom tvorijo 

eksplozivno zmes. Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. Hlapi proizvoda so težji od zraka in se lahko v večji 

koncentraciji zbirajo na tleh, v jamah, kanalih in kleteh. Preprečiti statično naelektrenje.

Navodila za varstvo pred požarom in eksplozijo

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hraniti v tesno zaprti posodi. Rezervoar hraniti v hladnem, dobro zračnem prostoru. Hraniti ločeno od vročine, 

vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Zagotoviti zadostno zračenje 

skladiščnega prostora. Posodo je potrebno vedno tesno zapreti, ko ste vzeli proizvod iz nje.

Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah

Ne skladiščiti skupaj z/s: Sredstvo za oksidacijo. Piroforne ali samosegrevajoče snovi.

Napotki za skupno skladiščenje

Zaščititi pred sončno svetlobo. Zašcitite pred vrocino in zmrzaljo.

Nadaljnje informacije o pogojih skladiščenja

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Kontrolni parametri

KTVvl/m³mg/m³ml/m³SnovŠt. CAS Op.

1100n-Butilacetat123-86-4 480

Vrednosti DNEL-/DMEL

Št. CAS Snov

DNEL tip Pot izpostavljenosti Učinek Vrednost

123-86-4 n-butil acetat

Delojemalec DNEL, akutna inhalacijski sistemsko 960 mg/m³

Delojemalec DNEL, dolgoročno inhalacijski sistemsko 480 mg/m³

Porabnik DNEL, akutna inhalacijski sistemsko 859,7 mg/m³

Porabnik DNEL, dolgoročno inhalacijski sistemsko 102,34 mg/m³

Vrednosti PNEC

SnovŠt. CAS

Okoljski razdelek Vrednost

123-86-4 n-butil acetat

Sladka voda 0,18 mg/l

Morska voda 0,018 mg/l

Sladkovodne usedline 0,981 mg/kg

Morske usedline 0,0981 mg/kg

Mikroorganizmi pri čiščenju odplak 35,6 mg/l

Tla 0,0903 mg/kg

Zrak 0,36 mg/l

8.2 Nadzor izpostavljenosti
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Pri odprti uporabi nujno uporabiti tudi naprave z lokalnim odsesavanjem. Ne vdihavati 

plina/dima/hlapov/meglice.

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Onesnažena, prepojena oblačila takoj slecite. Izdelajte in upoštevajte načrt za zaščito kože! Pred odmori in ob 

zaključku dela roke in obraz temeljito oprati, po potrebi tuširati. Med uporabo ne jesti in ne piti.

Splošni varnostni in sanitarni ukrepi

Nositi zaščito za oči/zaščito za obraz. Nositi zaščito za oči/obraz.

Zaščito za oči/obraz

Pri rokovanju s kemikalijami se sme nositi le zaščitne rokavice z oznako CE vključno s štirimestno kontrolno 

številko. Rokavice, odporne na kemikalije je treba glede na izvedbo izbrati v odvisnosti od koncentracije in 

količine nevarne snovi na delovnem mestu. Proporočljivo se je pri prodajalcu informirati o kemični obstojnosti 

zgoraj omenjenih zaščitnih rokavic za posebne namene. 

Primerni material: 

NBR (Nitrilni kavčuk) 

Debelina materiala za rokavice:  

Čas prodiranja skozi material (najdaljši čas nošenja)

Zaščita rok

Nositi primerno zaščitno obleko. Nositi samo ustrezno, udobno in čisto delovno obleko.

Zaščita kože

Ob nezadostnem prezračevanju nositi opremo za zaščito dihal. Respirator filter A (EN14387) barvna koda 

braun

Zaščita dihal

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Ob onesnaženju rek, jezer ali kanalizacijskih vodov, obvestite 

pristojne službe v skladu z lokalnimi predpisi.

Nadzor izpostavljenosti okolja

vidieť farbu na štítku balenia

PastaAgregatno stanje:

Barva:

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

n butilacetatVonj:

pH: 6,2

Sprememba stanja

ni določenoTališče:

126 °CZačetno vrelišče in območje vrelišča:

ni uporabenoSublimacijska temperatura:

ni uporabenoZmehčišče:

ni uporabenoTočka tečenja:

27 °CPlamenišče:

Vnetljivost

ni uporabenoTrdne snovi:

ni uporabenoPlin:

1,2 Meje eksplozivnosti-spodnja:

7,5 Meje eksplozivnosti-zgornja:

ni določenoTemperatura vnetišča:

Temperatura samovžiga

ni uporabenoTrdne snovi:

ni uporabenoPlin:
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ni določenoTemperatura razpadanja:

Ne vzpodbuja gorenja.

Oksidativne lastnosti

Parni tlak: 15 hPa

Gostota: 0,95 g/cm³

Topnost v vodi: Raziskave ni treba izvesti, saj za snov velja, 

da ni topna v vodi.

Topnost v drugih topilih

ni določeno

ni določenoPorazdelitveni koeficient:

Kinematična viskoznost: >20,5 mm²/s

Iztočni čas: na

Relativna gostota par: ni določeno

ni določenoRelativna hitrost izparevanja:

<3%Test separacije topila:

9.2 Drugi podatki

ni določenoVsebnost trdnih delov:

ni/nobeden

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Vnetljivo. Pri ravnanju v skladu z namenom in skladiščenju ne pride do nevarnih reakcij.

10.2 Kemijska stabilnost

Mešanica je kemično stabilna pod priporočenimi pogoji skladiščenja, uporabe in temperature.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes.

Ne približujte virom toplote (npr. vročim površinam), iskrenju in odprtemu plamenu. Hlapi lahko z zrakom tvorijo 

eksplozivno zmes. Zašcitite pred vrocino in zmrzaljo. Ne dopustite da se produkt osuši.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Sredstvo za oksidacijo, močen(na, -no)

10.5 Nezdružljivi materiali

V primeru požara lahko nastane: Ogljikov dioksid (CO2). V nekaterih požarnih okoliščinah sledi drugih 

strupenih proizvodov ni mogoče izključiti.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih
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Akutna strupenost

SestavinaŠt. CAS

IzvorVrsteDozaPot izpostavljenosti Metoda

123-86-4 n-butil acetat

PodganaLD50 >10000

mg/kg
oralno OECD 423

ZajecLD50 >14000

mg/kg
dermalno OECD 402

vdihavanje (4 h) para LC50 >21 mg/l Podgana OECD 403

Mešanica razvrščena kot nevarna skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP].

Splošni napotki o preskusih

Praktične izkušnje

Opažanja, ki so relevantna za klasifikacijo

Pri trajnejšem vdihavanju visokih kocentracij hlapa lahko nastopijo glavobol, občutek vrtoglavice, slabost itn.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Proizvod ni: Ekotoksično.

Št. CAS Sestavina

[h] | [d]Strupenost za vodo Doza IzvorVrste Metoda

n-butil acetat123-86-4

Akutna toksičnost za 

ribe

96 hLC50 18 mg/l Črnoglavi pisanec OECD 203

Akutna toksičnost za 

alge

72 hErC50 675 mg/l Scenedesmus 

subspicatus

Akutna toksičnost na 

rakih

48 hEC50 44 mg/l Daphnia magna 

(velika vodna bolha)

Toksičnost na 

crustacea

NOEC 230 mg/l 21 d Daphnia magna 

(velika vodna bolha)

OECD 211

12.2 Obstojnost in razgradljivost

proizvod ni bil pregledan.

Št. CAS Sestavina

IzvorVrednostMetoda d

Evalvaciji

n-butil acetat123-86-4

OECD 301D/ EEC 92/69/V, C.4-E 83% 28

     Biološko enostavno razgradljiv (po OECD kriterijih).

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

proizvod ni bil pregledan.

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda

Log PowSestavinaŠt. CAS

123-86-4 2,3n-butil acetat

Na voljo ni nobenih informacij.

12.4 Mobilnost v tleh

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snovi v mešanici ne izpolnjujejo kriterijev PBT/vPvB po XIII. prilogi uredbe REACH.
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Na voljo ni nobenih informacij.

12.6 Drugi škodljivi učinki

Preprečiti sproščanje v okolje. ni/nobeden

Splošni napotki

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Ravnanje z ostanki zmesi

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi. 

Posušene ostanke materiala se lahko odvrže med gospodinjske odpadke, tekoče ostanke materiala pa se 

odstrani po dogovoru z lokalnim komunalnim podjetjem.

Klasifikacijska številka odpadka - Produktni ostanki/Nerabljen produkt

080111 ODPADKI IZ PROIZVODNJE, PRIPRAVE, DOBAVE IN UPORABE (PPDU) SREDSTEV ZA 

POVRŠINSKO ZAŠČITO (BARVE, LAKI IN EMAJLI), LEPIL, TESNILNIH MAS IN TISKARSKIH 

BARV; Odpadki iz PPDU in odstranjevanja barv in lakov; Odpadne barve in laki, ki vsebujejo 

organska topila ali druge nevarne snovi; nevarni odpadki

Klasifikacijska številka odpadka - Pakiranje

ODPADNA EMBALAŽA; ABSORBENTI, ČISTILNE KRPE, FILTRIRNA SREDSTVA IN ZAŠČITNA 

OBLAČILA, KI NISO NAVEDENI DRUGJE; Embalaža (vključno z embalažo, ločeno zbrano kot 

komunalni odpadek); Kovinska embalaža

150104

Sprati z veliko vode. Popolnoma izpraznjena embalaža se lahko reciklira.

Ravnanje z neočiščeno embalažo

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Kopenski transport (ADR/RID)

14.1 Številka ZN: UN 1133

Lepila14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

314.3 Razredi nevarnosti prevoza:

14.4 Skupina embalaže: III

Nalepka nevarnosti: 3

Razvrstitveni kod: F1

Posebni predpisi: 163 367 650

Omejena količina (LQ): 5 L

Dopuščena količina: E1

Prevozna skupina: 3

30Številka-oznake nevarne snovi:

Kod omejitve za predore: D/E

Proizvod ni v razredu 3 v skladu z ADR/RID poglavjem 2.2.3.1.5

Druge ustrezne podatke (Kopenski transport)

Transport z rečno plovbo (ADN)

14.1 Številka ZN: UN 1133

14.2 Pravilno odpremno ime ZN: Lepila

14.3 Razredi nevarnosti prevoza: 3

14.4 Skupina embalaže: III

Nalepka nevarnosti: 3

F1Razvrstitveni kod:

163 367 650Posebni predpisi:

Omejena količina (LQ): 5 L

Dopuščena količina: E1
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Pomorski ladijski transport (IMDG)

14.1 Številka ZN: UN 1133

Adhesives14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

14.3 Razredi nevarnosti prevoza: 3

14.4 Skupina embalaže: III

Nalepka nevarnosti: 3

223, 955Posebni predpisi:

Omejena količina (LQ): 5 L

Dopuščena količina: E1

EmS: F-E, S-D

Zračni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 Številka ZN: UN 1133

Adhesives14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

314.3 Razredi nevarnosti prevoza:

III14.4 Skupina embalaže:

Nalepka nevarnosti: 3

Posebni predpisi: A3

Omejena količina (LQ) potniško letalo: 10 L

Y344Passenger LQ:

Dopuščena količina: E1

355Navodila za pakiranje - potniško letalo:

60 LMaksimalna količina - potniško letalo:

366Navodila za pakiranje - tovorno letalo:

220 LMaksimalna količina - tovorno letalo:

14.5 Nevarnosti za okolje

neOGROŽA OKOLJE: 

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Pozor: Gorljiva tekočina.

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

ni uporabeno

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

EU Podatki, določeni s predpisi

Nacionalni predpisi

Pri delu upoštevati omejitve v skladu z zakonom za zaščito mladostnikov 

(94/33/ES).

Omejitev pri zaposlovanju:

1 - Malo ogroža vodoStopnja ogrožanja vode (D):

15.2 Ocena kemijske varnosti

Varnostni pregledi za snovi v tej zmesi niso bili izvedeni.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremembe

Ta list se razlikuje od prejšnje izdaje v poglavju (ih): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.
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Okrajšave in kratice

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Razvrstitev zmesi in uporabljena metoda ocenjevanja po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Postopek razvrstitveRazvrstitev

Flam. Liq. 3; H226 Na osnovi testnih podatkov

STOT SE 3; H336 Postopek izračunavanja

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

H318 Povzroča hude poškodbe oči.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Besedilo H in EUH stavkov (Številka in polno besedilo)

Navedbe se opirajo na najnovejša spoznanja, vendar pa ne zagotavljajo lastnosti produkta in tako niso osnova 

za pogodbeno pravno razmerje. Sprejemnik naših produktov je sam odgovoren za upoštevanje ustreznih 

zakonov in določil. ni/nobeden

Nadaljnji podatki

(Podatki o nevarnih vsebovanih snoveh so vsakokrat v skladu z zadnjim veljavnim varnostnim podatkovnim listom 

preddobavitelja.)
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