
RAZDELEK 1: IDENTIFIKACIJA ZMESI IN PODJETJA.

1.1 Identifikator produkta.

Ime produkta: MAXELASTIC PUR-S

1.2 Pomembne identificirane uporabe zmesi in odsvetovane uporabe.

Polyurethane coating

Odsvetovane uporabe:
Uporabe v nasprotju s priporočili.

1.3 Podrobnosti dobavitelja varnostnega podatkovnega lista.

Podjetje: DRIZORO, S.A.U.
Naslov: C/ Primavera, 50 - 52  Parque Industrial Las Monjas
Mesto: 28850 Torrejón de Ardoz
Pokrajina: Madrid (Spain)
Telefon: +34 91 676 66 76
Faks: +34 91 675 11 31
E-pošta: info@drizoro.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere: +34 91 676 66 76 (Ponedeljek-Petek; 08:00-18:00)

RAZDELEK 2: IDENTIFIKACIJA NEVARNOSTI.

2.1 Klasifikacija zmesi.
V skladu z Uredbo (EU)  št. 1272/2008:

Flam. Liq. 3 : Vnetljiva tekočina in hlapi.
Acute Tox. 4 : Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

2.2 Elementi oznake.
.

.

Označevanje v skladu z uredbo (EU)  št. 1272/2008:
Piktogrami:

Signalna beseda:
Pozor

H trditve:
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

P trditve:
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P103 Pred uporabo preberite etiketo.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P378 Za gašenje se uporabi...
P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.
P501 Odstraniti vsebino/posodo ...

Vsebuje:
xylene (Mixture of isomers)

2.3 Druge nevarnosti.
V normalnih pogojih uporabe in v originalni obliki produkt ne povzroča tveganja za zdravje in okolje.

RAZDELEK 3: SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH.



3.1 Snovi.
Ni na voljo.

3.2 Zmesi.
Snovi, ki predstavljajo nevarnost za zdravje ali okolje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, in jim je dodeljena omejitev
izpostavljenosti Skupnosti na delovnem mestu ter so klasificirane kot PBT/vPvB oz. vključene na seznam kandidatov:

Identifikatorji Ime Koncentrat

(*)Klasifikacija - Uredba (ES) št.
1272/2008

Klasifikacija
Določena
omejitev

koncentracije
Št. indeksa: 601-022-
00-9
Št. CAS: 1330-20-7
Št. ES: 215-535-7
Št. registracije: 01-
2119488216-32-XXXX

[1] xylene (Mixture of isomers) 10 - 25 %

Acute Tox. 4 *,
H312 - Acute

Tox. 4 *, H332
- Flam. Liq. 3,
H226 - Skin
Irrit. 2, H315

-

(*) Celotno besedilo faz R in H je podano v razdelku 16 tega Varnostnega podatkovnega lista.
* Glejte Uredbo (ES) št. 1272/2008, Dodatek VI,odsek 1.2.
[1] Snovi z omejitvijo izpostavljenosti Skupnosti na delovnem mestu (glejte razdelek 8.1).

RAZDELEK 4: UKREPI PRVE POMOČI.
DRAŽLJIV PREPARAT. Ponavljajoč ali daljši stik s kožo ali sluznico lahko povzroči draženje kot so rdečica, mehurji ali dermatitis.
Nekateri simpotmi se ne pokažejo nemudoma. Lahko se pojavi kožna alergična reakcija.
4.1 Opis ukrepov prve pomoči.
V primeru dvoma ali stalnih simptomov oz. slabega počutja poiščite zdravniško pomoč. Osebam, ki so v nezavesti, nikoli ničesar ne
dajajte oralno.

Vdihovanje.
Poškodovanca odpeljite na svež zrak; ohranjajte ga na toplem in mirnega. Če je dihanje neredno oz. se ustavi, potem mu nudite
umetno dihanje. Ničesar mu ne dajajte oralno. V primeru nezavesti ga postavite v primeren položaj in poiščite zdravniško pomoč.

Stik z očmi.
Če nosite kontaktne leče, jih odstranite. Vsaj 10 minut spirajte oči z veliko količino čiste in hladne vode, pri čemer veke vlecite
navzgor, in poiščite zdravniško pomoč.

Stik s kožo.
Odstranite onesnažena oblačila. Kožo temeljito sperite z vodo in milom oz. primernim čistilom za kožo. NIKOLI ne uporabljajte topil
ali razredčil.

Zaužitje.
V primeru zaužitja takoj poiščite zdravniško pomoč. Ostanite mirni. NIKOLI ne povzročajte bruhanja.

4.2 Najbolj pomembni simptomi in učinki, tako akutni kot zapozneli.
Ponovljena ali daljša izpostavljenost kože ali sluzničnih membran produktu, ki povzroča draženje, lahko privede do rdečice, mehurjev
ali dermatitisa, vdihovanje hlapov ali delcev v raztopini pa lahko povzroči draženje dihalnih poti, pri čemer nekateri simptomi morda
ne bodo takojšnji. Lahko povzroči alergijske reakcije.
Daljša izpostavljenost škodljivemu izdelku zaradi vdihovanja lahko povzroči anestetične učinke in potrebo po takojšnji zdravniški
pomoči.

4.3 Indikacije glede potrebe po takojšnji zdravniški pomoči in posebnem zdravljenju.
V primeru dvoma ali stalnih simptomov oz. slabega počutja poiščite zdravniško pomoč. Osebam, ki so v nezavesti, nikoli ničesar ne
dajajte oralno.

RAZDELEK 5: UKREPI GAŠENJA POŽARA.

Produkt je vnetljiv, zato je treba izvesti potrebne preventivne ukrepe in se izogibati tveganju. V primeru požara so priporočljivi
naslednji ukrepi:

5.1 Sredstva za gašenje.
Priporočene metode gašenja.
Gasilni prah ali CO2. V primeru resnejšega požara tudi pena, odporna na alkohol in vodni curek. Za gašenje ne uporabljajte
neposrednega vodnega toka.

5.2 Posebne nevarnosti, ki izhajajo iz zmesi.
Posebna tveganja.



Ogenj lahko povzroči gost, črn dim. Zaradi termičnega razpadanja lahko pride do nastanka nevarnih produktov: ogljikov monoksid,
ogljikov dioksid. Izpostavljenost produktom izgorevanja ali razpadanja je lahko škodljiva za vaše zdravje.

5.3 Nasvet za gasilce.
Za hlajenje rezervoarjev, cistern ali vsebnikov v bližini vira toplote ali ognja uporabite vodo. Upoštevajte smer vetra.  Produktom, ki jih
uporabljate za gašenje požara, preprečite, da bi vstopili v odtoke, kanalizacijo ali vodotoke.
Oprema za zaščito pred ognjem.
V skladu z velikostjo požara bo morda potrebno uporabiti zaščitna oblačila pred vročino, individualno dihalno opremo, rokavice,
zaščitna očala ali maske oz. zaščitne rokavice..

RAZDELEK UKREPI OB NENAMERNI SPROSTITVI.

6.1 Osebni previdnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v nujnem primeru.
Odstranite možne točke vžiga in prezračite območje. Prepovedano kajenje. Izogibajte se vdihovanju hlapov.Za nadzor izpostavljenosti
in zaščitne ukrepe glejte razdelek 8.

6.2 Okoljski previdnostni ukrepi.
Preprečite onesnaženje odtokov, površinskih in podtalnih voda ter zemlje.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje.
Razlitje odstranite z nevnetljivimi vpojnimi materiali (prst, pesek, vermikulit, diatomit, itn.). Produkt in vpojni material izlijte v
primeren vsebnik. Onesnaženo območje je treba takoj očistiti s primernim sredstvom. Sredstvo izlijte na ostanke in odprt vsebnik ter
ga pustite delovati več dni, dokler ne prihaja več do novih reakcij.

6.4 Reference do drugih razdelkov.
Glede nadzora izpostavljenosti in individualnih zaščitnih ukrepov glejte razdelek 8.
Za poznejše odstranjevanje odpadkov upoštevajte priporočila iz razdelka 13.

RAZDELEK 7: ROKOVANJE IN SKLADIŠČENJE.

7.1 Previdnostni ukrepi za varno rokovanje.
Hlapi so težji od zraka in se lahko razširijo po tleh. Z zrakom lahko tvorijo eksplozivne zmesi. Preprečite ustvarjanje vnetljivih ali
eksplozivnih koncentracij hlapov v zraku; preprečite koncentracije hlapov, ki presegajo omejitve izpostavljenosti ob delu. Produkt
lahko uporabljate samo v območjih, kjer so bili odstranjeni vsi nezaščiteni plameni in druge točke vžiga. Električno opremo je treba
zaščititi v skladu z veljavnimi standardi.
Produkt je lahko elektrostatično naelektren: ob prenosu produkta vedno uporabljajte ozemljitev. Uporabniki morajo nositi antistatične
čevlje in oblačila, tla pa morajo biti prevodna.
Vsebnik mora biti tesno zaprt in izoliran od virov toplote, isker in ognja.  Ne uporabljajte orodij, ki lahko povzročijo iskre.
Za osebno zaščito glejte razdelek 8. Za praznjenje vsebnikov nikoli ne uporabljajte pritiska. To niso vsebniki, ki bi bilo odporni na
pritisk.
V območju uporabe je prepovedano kaditi, jesti in piti.
Upoštevajte zakonodajo glede poklicnega zdravja in varnosti.
Produkt hranite v vsebnikih, narejenih iz materiala, ki je identičen originalu.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostmi.
Skladiščite v skladu z lokalno zakonodajo. Upoštevajte indikacije na oznaki. Vsebnike skladiščite na temperaturi med 5 in 35 ºC, in
sicer na suhem in dobro prezračevanem mestu, daleč stran od virov toplote in neposredne sončne svetlobe. Držite daleč stran od točk
vžiga. Držite stran od oksidacijskih sredstev in močno kislih ali alkalnih materialov.  Ne kadite.  Preprečite vstop nepooblaščenega
osebja. Ko so vsebniki odprti, jih je treba previdno zapreti in postaviti v navpični položaj, da preprečite razlitje.
Klasifikacija in količina praga skladiščenja v skladu z Dodatkom I k Uredbi 2012/18/EU (SEVESO III):

Kvalifikacijska količina (tone) za
uporabo

Koda Opis Nižje zahteve Višje zahteve

H2 AKUTNA
STRUPENOST

50 200

7.3 Specifična končna uporaba (uporabe).
Ni na voljo.

RAZDELEK 8: NADZORI IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA.

8.1 Parametri nadzora.

Omejitev izpostavljenosti pri delu za:



Ime Št. CAS Država Vrednost
omejitve ppm mg/m3

xylene (Mixture of isomers) 1330-20-7 European
Union [1]

Osem ur 50 (skin) 221 (skin)
Kratkoročno 100 (skin) 442 (skin)

[1] According both Binding Occupational Esposure Limits (BOELVs) and Indicative Occupational Exposure Limits (IOELVs) adopted by
Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL).
Produkt NE vsebuje snovi z vrednostmi biološke omejitve.
Stopnje koncentracije DNEL/DMEL:

Ime DNEL/DMEL Vrsta Vrednost
xylene (Mixture of isomers)
Št. CAS: 1330-20-7
Št. ES: 215-535-7

DNEL
(Workers)

Inhalation, Long-term, Systemic effects 77
(mg/m³)

DNEL: Derived No Effect Level, izpeljana stopnja brez učinka; stopnja izpostavljenosti snovi pod katero negativni učinki niso
pričakovani.
DMEL: Derived Minimal Effect Level, izpeljana stopnja minimalnega učinka; stopnja izpostavljenosti v skladu z nizkim tveganjem; to
tveganje se smatra kot sprejemljivi minimum.

8.2 Nadzori izpostavljenosti.

Ukrepi tehnične narave:
Zagotovite zadostno prezračevanje, ki ga lahko dosežete z uporabo dobre lokalne izpušne ventilacije ter dobrega splošnega izpušnega
sistema.

Koncentracija: 100 %
Uporabe: Polyurethane coating
Zaščita dihanja:
Če upoštevate priporočene tehnične ukrepe, potem individualna zaščitna oprema ni potrebna.
Zaščita rok:
Če s produktom ravnate pravilno, potem individualna zaščitna oprema ni potrebna.
Zaščita oči:
Če s produktom ravnate pravilno, potem individualna zaščitna oprema ni potrebna.
Zaščita kože:
PPE: Delovni čevlji.
Značilnosti: Oznaka "CE", kategorija II.
Standardi CEN: EN ISO 13287, EN 20347

Vzdrževanje: Ta produkt se prilagodi obliki noge prvega uporabnika. Zaradi tega in higienskih razlogov jih ne smejo
nositi drugi uporabniki..

Opažanja: Delovni čevlji za profesionalno uporabo vključujejo zaščitne elemente, ki ščitijo uporabnike pred
poškodbami, ki so posledica nesreč; preverite vrste del, za katere so ti čevlji primerni.

RAZDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIČNE LASTNOSTI.

9.1 Informacije glede osnovnih fizikalnih in kemičnih lastnosti.
Videz:Pasta z znacilnim vonjem in barvo.
Barva: N.A./N.A.
Vonj:N.A./N.A.
Prag vonja:N.A./N.A.
pH:N.A./N.A.
Točka topljenja:N.A./N.A.
Točka vretja: >100 ºC
Plamenišče: 30 ºC
Stopnja izparevanja: N.A./N.A.
Vnetljivost (trdna snov, plin): N.A./N.A.
Spodnja eksplozivna omejitev: N.A./N.A.
Zgornja eksplozivna omejitev: N.A./N.A.
Tlak pare: N.A./N.A.
Gostota pare:N.A./N.A.
Relativna gostota:1,4  g/cm3

Topljivost:N.A./N.A.
Lipotopljivost:  N.A./N.A.
Topljivost v vodi:  N.A./N.A.
Koeficient delitve (n-oktanol/voda): N.A./N.A.
Temperatura samovžiga: N.A./N.A.
Temperatura razpadanja: N.A./N.A.
Viskoznost:  N.A./N.A.
Eksplozivne lastnosti:  N.A./N.A.
Oksidacijske lastnosti: N.A./N.A.



N.A./N.A.= Ni na voljo/Ni na voljo zaradi narave produkta.

9.2 Druge informacije.
Točka izlivanja:  N.A./N.A.
Lesket:  N.A./N.A.
Kinematična viskoznost:  N.A./N.A.
N.A./N.A.= Ni na voljo/Ni na voljo zaradi narave produkta.

RAZDELEK 10: STABILNOST IN REAKTIVNOST.

10.1 Reaktivnost.
Če so pogoji skladiščenja izpolnjeni, potem ne proizvaja nevarnih reakcij.

10.2 Kemična stabilnost.
Stabilno ob upoštevanju priporočenih pogojev rokovanja in skladiščenja (glejte odsek 7).

10.3 Možnost nevarnih reakcij.
Vnetljiva tekočina in hlapi.

10.4 Pogoji, katerim se je treba izogniti.
Izogibajte se naslednjim pogojem:
- Visoka temperatura.
- Statična razelektritev.
- Stik z nezdružljivimi materiali.
- Izogibajte se temperaturam v bližini ali nad plameniščem. Ne segrevajte zaprtih vsebnikov. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi

in vročini, saj lahko to povzroči tveganje požara.

10.5 Nezdružljivi materiali.
Izogibajte se naslednjim materialom:
- Eksplozivnim materialom.
- Strupenim materialom.
- Oksidacijskim materialom.

10.6 Nevarni produkti razpadanja.
V primeru požara lahko pride do nevarnih produktov razpadanja, kor npr. ogljikov monoksid in dušikovi hlapi ter oksidi.

RAZDELEK 11: TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE.
DRAŽLJIV PREPARAT. Ponavljajoč ali daljši stik s kožo ali sluznico lahko povzroči draženje kot so rdečica, mehurji ali dermatitis.
Nekateri simpotmi se ne pokažejo nemudoma. Lahko se pojavi kožna alergična reakcija.
11.1 Informacije o toksikoloških učinkih.
Ponavljajoči in daljši stik s produktom lahko povzroči izločanje olja iz kože, kar povečuje možnost nealergijskega dermatitisa in

vpijanje produkta skozi kožo.
Špricanje v oči lahko povzroči draženje in nepopravljivo škodo.

Toksikološke informacije glede snovi, ki so prisotne v spojini.

Ime
Akutna strupenost

Vrsta Test Oblika Vrednost

xylene (Mixture of isomers)

Oralno
LD50 Rat 4300 mg/kg bw [1]

[1] AMA Archives of Industrial Health. Vol. 14, Pg. 387, 1956

Kožno

LD50 Rabbit > 1700 mg/kg bw [1]

[1] Raw Material Data Handbook, Vol.1: Organic Solvents,
1974. Vol. 1, Pg. 123, 1974

Vdihovanje

LC50 Rat 21,7 mg/l/4 h [1]

Št. CAS: 1330-20-7 Št. ES: 215-535-7 [1] Raw Material Data Handbook, Vol.1: Organic Solvents,
1974. Vol. 1, Pg. 123, 1974

a) akutna strupenost;
Klasifikacija izdelka:
Akutna strupenost  (vdihovanje), kategorija 4: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

Ocena akutne strupenosti (ATE)
Zmesi:
ATE (Kožno) = 11.000 mg/kg

b) jedkost za kožo/draženje kože;
Klasifikacija izdelka:



Draženje kože, kategorija 2: Povzroča draženje kože.

c) resne okvare oči/draženje;
Ni dokončnih podatkov za klasifikacijo.

d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;
Ni dokončnih podatkov za klasifikacijo.

e) mutagenost za zarodne celice;
Ni dokončnih podatkov za klasifikacijo.

f) rakotvornost;
Ni dokončnih podatkov za klasifikacijo.

g) strupenost za razmnoževanje;
Ni dokončnih podatkov za klasifikacijo.

h) STOT – enkratna izpostavljenost;
Ni dokončnih podatkov za klasifikacijo.

i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost;
Ni dokončnih podatkov za klasifikacijo.

j) nevarnost pri vdihavanju.
Ni dokončnih podatkov za klasifikacijo.

RAZDELEK 12: EKOLOŠKE INFORMACIJE.

12.1 Strupenost.

Ime
Ekološka strupenost

Vrsta Test Oblika Vrednost

xylene (Mixture of isomers)

Ribe

LC50 Fish 15,7 mg/l (96 h) [1]

[1] Bailey, H.C., D.H.W. Liu, and H.A. Javitz 1985.
Time/Toxicity Relationships in Short-Term Static, Dynamic,
and Plug-Flow Bioassays.  In: R.C.Bahner and D.J.Hansen
(Eds.), Aquatic Toxicology and Hazard Assessment, 8th
Symposium, ASTM STP 891, Philadelphia, PA :193-212

vodno
nevretenčarji

LC50 Crustacean 8,5 mg/l (48 h) [1]

[1] Tatem, H.E., B.A. Cox, and J.W. Anderson 1978.  The
Toxicity of Oils and Petroleum Hydrocarbons to Estuarine
Crustaceans.  Estuar.Coast.Mar.Sci. 6(4):365-373. Tatem,
H.E. 1975.  The Toxicity and Physiological Effects of Oil and
Petroleum Hydrocarbons on Estuarine Grass Shrimp
Palaemonetes pugio (Holthuis).  Ph.D.Thesis, Texas A&M
University, College Station, TX :133 p

vodno rastline
Št. CAS: 1330-20-7 Št. ES: 215-535-7

12.2 Obstojnost in razkrajanje.
Ni informacij glede obstojnosti in razkrajanja tega produkta.

12.3 Bioakumulativni potencial.
Nin informacij glede bioakumulativnosti glede prisotnih snovi.

12.4 Mobilnost v prsti.
Ni informacij glede mobilnosti v prsti.
Produkt ne sme zaiti v kanalizacijo ali vodotoke.
Preprečite prodiranje v vodo.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB.
Ni informacij glede rezultatov ocene produkta PBT in vPvB.

12.6 Drugi neželeni učinki.
Ni informacij glede drugih neželenih učinkov na okolje.



RAZDELEK 13 SMERNICE GLEDE ODLAGANJA.

13.1 Metode obdelave odpadkov.
Ne odlagajte v kanalizacije ali vodotoke. Z odpadki in praznimi vsebniki je treba rokovati oz. jih odstranjevati v skladu s trenutno,
lokalno/nacionalno zakonodajo.
Upoštevajte določbe Direktive 2008/98/ES glede upravljanja z odpadki.

RAZDELEK 14: INFORMACIJE O TRANSPORTU.

Transport following ADR / TPC rules for road, RID for rail, IMDG for sea and ICAO / IATA for air transport.

Land:

To marginal 2.2.3.1.5 of ADR, THIS PRODUCT IS NOT SUBJECT TO THE PROVISIONS OF ADR FOR ROAD IF
complimentary containers have a capacity less than 450 liters.

If the containers have a capacity greater than 450 liters, will consider ROAD FOR THE FOLLOWING: Road transport:
ADR, Transport by rail: RID.
Transport documentation: Consignment note and written instructions. Tag as defined in section 14.1 and seq.

Sea:

To marginal 2.3.2.5 of the IMDG, THIS PRODUCT IS NOT SUBJECT TO THE PROVISIONS OF MARITIME TRANSPORT
IMDG if containers have a capacity less than 30 GALLON.

In this case, the transport document shall include only the following statement:

"Be transported UNDER THE PROVISIONS OF PARAGRAPH 2.3.2.5 of the IMDG Code"

If the containers have a higher capacity of 30 liters, consideration shall be given for shipping FOLLOWING: IMDG.
Transport documentation: Bill of Lading. Tag as defined in section 14.1 and seq.

Air: Transport by plane: IATA / ICAO.
Transport document: Airway.

14.1 UN number.
No.: UN 1139

14.2 UN proper shipping name.
Description: UN 1139 COATING SOLUTION, FLAMMABLE, 3, PG III, (D / E)

14.3 Transport hazard class(es).
Class (es): 3

14.4 Packing group.
Packing group: III

14.5 Environmental hazards.
Marine pollutant: No

14.6 Special precautions for users.
Labels: 3



VARNOSTNI PODATKOVNI LIST
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Hazard number: 30
ADR Limited Quantity: 5 L

Transport by ship, fem - Emergency sheets (F - Fire, S - Spills):
FE, SE Acting as point 6.

14.7 Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code.
The product is not affected by the bulk transport vessels.

RAZDELEK 15: REGULATIVNE INFORMACIJE.

15.1 Uredbe/zakonodaja glede varnosti, zdravja in okolja, posebej za zmes.
Produkt ni predmet Uredbe (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 glede snovi, ki imajo
negativne učinke na ozonsko plast.

Izparljiva organska spojina (VOC)
Vsebnost VOC (p/w): 12 %
Vsebnost VOC: 166 g/l

Klasifikacija produkta v skladu z Dodatkom I Direktive 2012/18/EU (SEVESO III): H2
Produkt ni predmet Uredbe (EU) št. 528/2012 glede dostopnosti na trgu in uporabi bio-kislinskih produktov.
Ta produkt ni predmet postopka Uredbe (EU) št. 649/2012 glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij.

15.2 Ocena kemične varnosti.
Ocena kemične varnosti produkta ni bila izvedena.

RAZDELEK 1 DRUGE INFORMACIJE.

Celotno besedilo fraz H, ki se pojavljajo v razdelku 3:

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
H315 Povzroča draženje kože.
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

Klasifikacijske kode:

Acute Tox. 4 [Dermal] : Akutna strupenost  (kožno), kategorija 4
Acute Tox. 4 [Inhalation] : Akutna strupenost  (vdihovanje), kategorija 4
Flam. Liq. 3 : Vnetljiva tekočina, kategorija 3
Skin Irrit. 2 : Draženje kože, kategorija 2

Priporočljivo je, da izvedete osnovno usposabljanje glede zdravja in varnosti pri delu, da lahko pravilno uporabljate ta produkt.
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Uporabljene krajšave in kratice:
CEN: Evropski komite za standardizacijo.
DMEL: Derived Minimal Effect Level, Izpeljana minimalna stopnja učinka; stopnja izpostavljenosti skladna

z nizkim tveganjem; to tveganje mora biti smatrano kot sprejemljivi minimum.
DNEL: Derived No Effect Level, Izpeljana stopnja brez učinka; stopnja izpostavljenosti snovi pod katero

ni pričakovati negativnih učinkov.
EC50: Polovična maksimalno učinkovita koncentracija.
PPE: Osebna zaščitna oprema.
LC50: Smrtna koncentracija, 50 %.
LD50: Smrtni odmerek, 50 %.

Reference ključne literature in viri podatkov:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/
Uredba (EU) 2015/830.
Uredba (ES) št. 1907/2006.
uredba (EU) št. 1272/2008.

Informacije v tem varnostnem podatkovnem listu so bile sestavljene v skladu UREDBO KOMISIJE (EU) 2015/830 z dne 28. maja
2015, ki dopolnjuje Uredbo (ES) št. 1907/2006 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 18. Decembra glede regulacije,
ocenjevanja, pooblaščanja in omejevanja kemikalij (REACH), ustanavlja Evropsko kemično agencijo, dopolnjuje Direktivo
1999/45/ES in zavrača Uredbo Sveta (EES) št. 793/93, Uredbo Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktivo Sveta 76/769/EES in
Direktive Komisije 91/155/EES, 93/67/EES, 93/105/ES in 2000/21/ES.

Informacije v tem varnostnem podatkovnem listu glede priprave temeljijo na trenutnem znanju in trenutnih nacionalnih
zakonih in zakonih Evropske skupnosti, če delovni pogoji uporabnika presegajo naše znanje in nadzor. Produkt se ne sme
uporabljati za namene, ki niso navedeni, brez predhodnih pisnih navodil o rokovanju. Uporabnik mora vedno izvesti primerne
ukrepe, da zagotovi skladnost z zahtevami, določenimi s trenutno zakonodajo. Informacije v tem varnostnem podatkovnem
listu navajajo samo opis varnostnih zahtev glede priprave in jih ni mogoče smatrati kot garancijo glede lastnosti.


