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ODDELEK 1: I d e n t i f i k a c i j a  s n o v i /  z m e s i  i n  d r u ž b e / p o d j e t j a  

1.1. Identifikator izdelka 

Trgovsko ime:  FSG – industrijsko čistilo, tip B 

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe 

Predvidena uporaba  pripravka: 

Čistilo 

Izdelki za pranje in čiščenje (vključno z izdelki na osnovi topil) 

Komercialna uporaba površinskih čistil za splošno rabo. 
 

Druge relevantne uporabe: 

Sektor/območje uporabe  [SU] 

SU 6a:    Proizvodnja lesa in izdelkov iz lesa 

Kategorija izdelkov [PC] 

PC 35:    Izdelki za pranje in čiščenje (vključno z izdelki na osnovi topil) 

AC 11:  Izdelki iz lesa 

 

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista 

 

Proizvajalec/ dobavitelj:  

 

Blažič, robni trakovi, d.o.o. 

Bravničarjeva ulica 18 
1000 Ljubljana 
Slovenija 
 

Tel: +386 1 519 92 60 
fax: +386 1 507 63 79 
info@blazic.eu 
www.blazic.eu 
 
Center za zastrupitve – številka za klic v sili 112. 

 

1.4.Telefonska številka za nujne primere 

Blažič, robni trakovi, d.o.o. Bravničarjeva ulica 18 SI-1000 Ljubljana, +386 1 519 92 60 
 

ODDELEK 2: U g o t o v i t e v  n e v a r n o s t i  

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi 

Razvrstitev v skladu z Uredbo (EC) No. 1272/2008 [CLP]: 

 

Nevarnostni razred in kategorija Stavek o nevarnosti Klasifikacija 

Vnetljive tekočine (Flam. Liq. 2) H225: Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi.  

Nevarnost pri vdihavanju (aspiracija) H 304: Pri zaužitju in vstopu  v dihalne poti je lahko smrtno.  

STOT-enkratna izpostavljenost  (STOT SE 3) H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico.  

Nevarnost za vodno okolje (Kron.strup. 2) H411: Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.  
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   2.2. Elementi etikete 

Označevanje v skladu z Uredbo (EC) No. 1272/2008 [CLP] 

Piktogram za nevarnost: 
 

                             
GHS02                  GHS07                  GHS08                  GHS09 

                  
Opozorilna beseda: Nevarno 
 
Stavki o nevarnosti za fizikalne nevarnosti 

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. 

Stavki o nevarnosti za zdravje 

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno nevarno. 

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. 

Stavki o nevarnosti za okolje 

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

 

Previdnosti stavki - preprečevanje 

P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. 

P240 Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine. 

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

P273 Preprečiti sproščanje v okolje. 

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

Previdnostni stavki - odziv 

P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. 

P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. 

 

Dodatna označitev: 

Odstotek zmesi, ki vsebuje sestavino/e neznane strupenosti: 38,8% (dermalno) 

Odstotek zmesi, ki vsebuje sestavino/e neznane strupenosti: 40,0% (inhalacija) 

Odstotek zmesi, ki vsebuje sestavino/e neznane nevarnosti za vodno okolje: 0,4%. 

 

2.3. Druge nevarnosti:   Ni podatkov. 
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ODDELEK 3: S e s t a v a / p o d a t k i  o  s e s t a v i n a h  

3. Identifikator izdelka 
Opis: zmes sestavin z nenevarnimi dodatki: 

CAS 

EC 

INDEX 

Kemijsko ime 
Razvrstitev v skladu z Direktivo 67/548 EEC  
Razvrstitev v skladu z Uredbo 1272/2008 EC  

Koncentracija 

CAS No. 64742-49-0 

EC No. 920-750-0 

Reach No. 01-2119473851-33-XXXX 

Shellsol 100/140 

STOT SE 3, Flam. Liq. 2, Asp. Tox.1, Aquatic Chronic 2 

Nevarnost: H225-H304-H336-H411-EUHO66 

 

 

30-50 mas.% 

CAS No. 64-17-5 

EC No. 200-578-6 

 

Etanol 

Flam.Liq.2 

 Nevarnost: H225 

23-39 mas.% 

CAS No. 64742-82-1 

EC No. 927-241-2 

Reach No. 01-211941843-32-0000 

Shelsoll D25 

STOT SE 3, Flam. Liq. 3, Asp. Tox.1, Aquatic Chronic 3 

Nevarnost: H226-H304-H336-H412-EUHO66 

 

6 – 10 mas. % 

CAS No. 78-93-3 

EC No. 201-159-0 

INDEX No. 606-002-00-3 

Butanon 

STOT SE 3, Flam. Liq. 2, Eye irrit. 2 

Nevarnost: H225-H319-H336-EUHO66 

 

0 – 2 mas.% 

Celi R-, H stavki in EUH; gl. poglavje 16. 

 

ODDELEK 4: U k r e p i  z a  p r v o  p o m o č  

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč 

Osnovne informacije: 

V primeru nesreče ali neugodnega počutja, takoj poiskati zdravniško pomoč (pokažite navodila za uporabo ali varnostni list, če je to mogoče). 

Ponesrečenca umakniti  iz nevarnega območja. Odstranite umazana oblačila. Nezavestnega spraviti v bočni položaj in poiskati zdravniško 

pomoč. Ne puščajte prizadete osebe brez nadzora. 

Vdihavanje: 

Skrbeti za sveži zrak. V primeru draženja dihalnih poti, se posvetujte z zdravnikom. Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo, če se ne počutite dobro. 

Stik s kožo: 

Takoj sprati z veliko vode in mila. V primeru draženja kože, se posvetujte z zdravnikom. Takoj sleči vso onesnaženo obleko in jo oprati pred 

ponovno uporabo. Ob stiku s kožo, takoj sprati z veliko vode in milom. Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. 

Stik z očmi: 

V primeru stika z očmi takoj izpirajte z obilo tekoče vode 10 do 15 minut (držite veke narazen) in se posvetovati z okulistom. Previdno izpirajte 

z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate.  Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško 

pomoč/oskrbo. 

Zaužitje: 

Sperite usta. Piti vodo v majhnih požirkih (učinek razredčevanja). Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo, če se ne počutite dobro. NE sprožati 

bruhanja. Upoštevajte nevarnost zadušitve, če pride do bruhanja. Takoj poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
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Zaščita oseb, ki nudijo  prvo pomoč: 

Uporabljajte osebno zaščitno opremo. 

 

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 

Pljučnica, pljučni edem,  zaspanost,  omotica 

 

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja 

Simptomatsko zdravljenje. 

ODDELEK 5: P r o t i p o ž a r n i  u k r e p i  

5.1. Sredstva za gašenja 

Razpršena voda, ogljikov monoksid, pena odporna na alkohol, gasilni prah, ogljikov dioksid 

Neprimerno sredstvo za gašenje: vodni curek 

 

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo 

Lahko vnetljivo. Vnetljivo. 

 

5.3. Nasvet za gasilce 

Nositi dihalni aparat in zaščitno obleko odporno na kemikalije. 

 

5.4. Dodatne informacije 

Kontaminirano vodo zbirajte ločeno. Ne dovolite, da pride v kanalizacijo ali površinske vode. 

ODDELEK 6: U k r e p i  o  n e n a m e r n i h  i z p u s t i h  

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili 

6.1.1. Držati stran od nepooblaščenih oseb. 

Zaščitna oprema: 

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

 

6.1.2. Za reševalce 

Osebna zaščitna oprema: glej poglavje 8 

 

6.2. Okoljevarstveni ukrepi 

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. 

 

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje 

Za zadrževanje: 

Pobrati z materialom, ki veže nase tekočino (pesek, diatomejska prst, kislinsko vezivo, univerzalno vezivo). 

Za čiščenje: 

Čiščenje z detergenti. Ne uporabljajte čistil na osnovi topil. Voda (s čistilnim sredstvom). 

 

6.4. Sklicevanje na druge oddelke 

Varno ravnanje: glej 7. Odstavek.  

Osebna zaščitna oprema: glej  8.odstavek. 



                                                                                                                         VARNOSTNI LIST 

                                                                                                                                                                                                                    V skladu z uredbo  1907/2006 (REACH) 

                                                                                                                                                                                          sprememba: 21.10.2018 

                                                                                                                                                                                       datum tiskanja: 21.10.2018 

FSG-industrijsko čistilo, t i p   B                                                                                      Stran 5 od 15 

 
Odstranjevanje: glejte 13.odstavek. 

 

6.5. Dodatne informacije 

S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja. 

 

ODDELEK 7: R a v n a n j e  i n  s k l a d i š č e n j e  

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje 

Zaščitni ukrepi 

Nasveti za varno ravnanje: 

Ne vdihavati plina /dima /hlapov /meglice. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Hraniti ločeno od 

vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Prepovedano kajenje. Ozemljiti  posodo  in opremo za sprejem tekočine. 

Uporabljajte naprave (stroji, aparati, prezračevalne naprave, orodja), ki so varne pred eksplozijami.  

Nosite osebno zaščitno opremo (glej točko 8). 

Protipožarni ukrepi: 

Lahko vnetljivo. 

Preprečiti elektrostatični naboj. Hraniti ločeno od virov vžiga. Ne kaditi. 

Okoljevarstveni ukrepi: 

Ne sme priti v kanalizacijo ali tekočo vodo . Izpuščanje v okolje je treba preprečiti.   

Nasveti glede splošne poklicne higiene 

Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.  Uporabite zaščitno kremo za roke. 

Med uporabo ne jesti, piti ali kaditi. Preprečite stik s kožo in očmi.  

 

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo 

Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja: 

Hraniti v tesno zaprti posodi na hladnem in dobro prezračevanem mestu. 

Embalažni material: 

Material, ki je obstojen na topila. Hraniti in skladiščiti samo v originalni embalaži. 

Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah: 

Tla morajo ustrezati predpisom TRBS 2153 (tehnična navodila za varnost obratovanja). 

Napotki za skupno  skladiščenje: 

Hraniti ločeno od gorljivih snovi. Ne skladiščiti skupaj z:  

Gorljivimi snovmi za akutno strupenost, kategorija 1 in 2 / zelo strupene snovi.   

Negorljivimi snovmi akutne toksičnosti, kategorija 1 in 2 / zelo strupene snovi. 

Gorljivimi snovmi akutna strupenost, kategorija 3 / nevarne snovi, ki so strupene ali povzročajo kronične učinke. 

Negorljivimi snovmi akutna strupenost, kategorija 3 / nevarne snovi, ki so strupene ali povzročajo kroničnih učinke. 

Razred skladiščenja: 3 vnetljive tekočine 

Nadaljnje informacije o pogojih skladiščenja: 

Zaščititi pred sončno svetlobo. Hranite na dobro prezračevanem mestu. 

7.3. Posebne končne uporabe  

Priporočilo: 

Čistilno in pralno sredstvo (vključno produkti na osnovi topil). Za industrijsko uporabo. 

Ne brizgati. Čistiti s brisanjem z ustrezno krpo, ki jo namočimo z čistilom. 

Rešitve, specifične za industrijski sektor: 

Dražilno, vsebuje topila, ki se absorbirajo skozi kožo. (H-stavki) 

Giscode: GG60 
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ODDELEK 8: N a d z o r  i z p o s t a v l j e n o s t i /  o s e b n a  z a š č i t a  

8.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje 

8.1.1. Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost (omejitve izpostavljenosti na delovnem mestu) 

Mejna vrednost  

(država porekla) 

Ime snovi 1. Dolgoročna mejna vrednost za poklicno izpostavljenost 

2. Kratkoročna mejna vrednost za poklicno izpostavljenost 

3. Trenutna vrednost 

4. Procesi spremljanja in opazovanja 

5. Opomba 

MAK (AT) Shellsol 100/140 

CAS-Nr.: 64742-49-0 

1. 170 mL/m3 

2. 340 mL/m3 

CH Shellsol 100/140 

CAS-Nr.: 64742-49-0 

1. 500 ppm (2.000 mg/m3) 

5. Bencin brez aromatov ali lahki bencin z vsebnostjo aromatov 0-10%. 

MAK (AT) Shellsol 100/140 

CAS-Nr.: 64742-49-0 

1. 200 mL/m3 

2. 400 mL/m3 

TRGS900 (DE) Shellsol 100/140 

CAS: 64742-49-0 

1.      1,500 mg/m3 

2.      3,000 mg/m3 

5.      (C5-C8 alifati)    

MAK (AT) Etanol 

CAS: 64-17-5 

1. 1,000 ppm (1,900 mg/m3) 

TRGS900 (DE) Etanol 

CAS: 64-17-5 

1. 500 ppm (960 mg/m3) 

2. 1,000 ppm (1,920 mg/m3) 

MAK (AT) Etanol 

CAS: 64-17-5 

1. 2,000 ppm (3,800 mg/m3) 

5.      max. 3x60 min./plast, trenutna vrednost 

CH Etanol 

CAS: 64-17-5 

1. 500 ppm (960 mg/m3) 

2. 1,000 ppm (1920 mg/m3) 

SI Etanol 

CAS: 64-17-5 

1. 1,000 ppm (1,900 mg/m3) 

2. 4,000 ppm (7,600 mg/m3) 

MAK (AT) Shellsol D 25 

CAS: 64742-82-1 

1. 20 mL/m3 

2. 40 mL/m3 

MAK (AT) Shellsol D 25 

CAS: 64742-82-1 

1. 70 mL/m3 

2. 140 mL/m3 

CH Shellsol D 25 

CAS: 64742-82-1 

1. 100 ppm (525 mg/m3) 

 

TRGS900 (DE) Shellsol D 25 

CAS: 64742-82-1 

1. 100 mg/m3 

2. 200 mg/m3 

3. (C9-C15 aromati) 

CH Butanon 

CAS: 78-93-3 

1.      200 ppm (590 mg/m3) 

2. 200 ppm (590 mg/m3) 

5.      Lahko se absorbira preko kože. 

MAK (AT) Butanon 

CAS: 78-93-3 

1. 100 ppm (295 mg/m3) 

5.      Lahko se absorbira preko kože. 

IOELV (EU) Butanon 

CAS: 78-93-3 

3. 200 ppm (600 mg/m3) 

4. 300 ppm (900 mg/m3) 

SI Butanon 

CAS: 78-93-3 

1. 200 ppm (600 mg/m3) 

2. 300 ppm (900 mg/m3) 

MAK (AT) Butanon 

CAS: 78-93-3 

2. 200 ppm (600 mg/m3) 

5. Maks. 4x30 min./plast. Lahko se absorbira preko kože. 

TRGS900 (DE) Butanon 1. 200 ppm (600 mg/m3) 
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CAS: 78-93-3 2. 200 ppm (600 mg/m3) 

5.      Lahko se absorbira preko kože. 

 

 

8.1.2. Biološke mejne vrednosti 

 

Mejna 

vrednost  

(država 

porekla) 

Ime snovi Mejna vrednost 1. Parameter 

2. Testni material 

3. čas 

4. opomba 

BAT (CH) Butanon 

CAS: 78-93-3 

2 mg/l 1. 2-butanon 

2. Urin 

3. Čas izpostavljenosti oz. konec izmene 

TRGS903 (DE) Butanon 

CAS: 78-93-3 

2 mg/l 1. 2-butanon 

2. Urin 

3. Čas izpostavljenosti oz. konec izmene 

 

8.1.3. DNEL/ PNEC vrednosti* 

Ime snovi DNEL vrednost 1. DNEL tip 

2. Način izpostavljenosti 

 

Shellsol 100/140 

CAS: 64742-49-0 

608 mg/m3 1. DNEL potrošnik 

2. DNEL akutna inhalacijska (sistemsko) 

Shellsol 100/140 

CAS: 64742-49-0 

2,035 mg/m3 1. DNEL delavec 

2. DNEL dolgoročna inhalacijska (sistemsko) 

Shellsol 100/140 

CAS: 64742-49-0 

773 mg/kg/KG/dan 1. DNEL delavec 

2. DNEL dolgoročna dermalna (sistemsko) 

Shellsol 100/140 

CAS: 64742-49-0 

699 mg/kg/KG/dan 1. DNEL potrošnik 

2. DNEL  dolgoročna dermalna (sistemsko) 

Shellsol 100/140 

CAS: 64742-49-0 

699 mg/kg 

KG/dan 

1. DNEL potrošnik 

2. DNEL dolgoročna oralna (ponavljajoče) 

Etanol 

CAS: 64-17-5 

1,900 mg/m3 1. DNEL delavec 

2. DNEL kratkoročna oralna (akutno) 

Etanol 

CAS: 64-17-5 

950 mg/m3 1. DNEL delavec 

2. DNEL akutna inhalacijska  (lokalno) 

Etanol 

CAS: 64-17-5 

950 mg/m3 1. DNEL potrošnik 

2. DNEL akutna inhalacijska  (sistemsko) 

Etanol 

CAS: 64-17-5 

114 mg/m3 1. DNEL potrošnik 

2. DNEL  dolgoročna inhalacijska (sistemsko) 

Etanol 

CAS: 64-17-5 

343 mg/kg/ 

KG/Tag 

1. DNEL delavec 

2. DNEL dolgoročna dermalna (sistemsko) 

Etanol 

CAS: 64-17-5 

206 mg/kg 

KG/Tag 

1. DNEL potrošnik 

2. DNEL dolgoročna dermalna (sistemsko) 

Etanol 

CAS: 64-17-5 

87 mg/kg 

KG/Tag 

1. DNEL delavec 

2. DNEL kratkoročna akutna (sistemsko) 

Etanol 

CAS: 64-17-5 

87 mg/kg 

KG/Tag 

1. DNEL delavec 

2. DNEL dolgoročna oralna (ponavljajoča) 

Shelsoll D 25 900 mg/m3 1. DNEL delavec 
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CAS: 64742-82-1 2. DNEL dolgoročna inhalacijska (sistemsko) 

Shelsoll D 25 

CAS: 64742-82-1 

300 mg/kg 

KG/dan 

1. DNEL delavec 

2. DNEL dolgoročna dermalna (sistemsko) 

Shelsoll D 25 

CAS: 64742-82-1 

1,500 mg/kg 

KG/dan 

1. DNEL potrošnik 

2. DNEL dolgoročna dermalna (sistemsko) 

Shelsoll D 25 

CAS: 64742-82-1 

300 mg/kg 

KG/dan 

1. DNEL delavec 

2. DNEL dolgoročna oralna (ponavljajoče) 

Butanon 

CAS: 78-93-3 

600 mg/m3 1. DNEL delavec 

2. DNEL  dolgoročna inhalacijska (sistemsko) 

Butanon 

CAS: 78-93-3 

106 mg/m3 1. DNEL potrošnik 

2. DNEL  dolgoročna inhalacijska (sistemsko) 

Butanon 

CAS: 78-93-3 

1,161 mg/kg 

KG/dan 

1. DNEL delavec 

2. DNEL dolgoročna dermalna (sistemsko) 

Butanon 

CAS: 78-93-3 

412 mg/kg 

KG/dan 

1. DNEL potrošnik 

2. DNEL dolgoročna dermalna (sistemsko) 

Butanon 

CAS: 78-93-3 

31 mg/kg 

KG/dan 

1. DNEL delavec 

2. DNEL dolgoročna oralna (ponavljajoče) 

*DNEL: Derived No-Effect Level (izpeljana raven brez učinka) 
*PNEC: Predicted No-Effect Concentration (predvidena koncentracija brez učinka) 

 
 
Ime snovi PNEC vrednost 1. PNEC tip 

 

Etanol 

CAS: 64-17-5 

0,96 mg/l 1. PNEC sladka voda 

 

Etanol 

CAS: 64-17-5 

0,76 mg/l 1. PNEC morska voda 

 

Etanol 

CAS: 64-17-5 

3,6 mg/kg 1. PNEC sladkovodna usedlina 

 

Etanol 

CAS: 64-17-5 

0,63 mg/kg 1. PNEC zemlja, sladka voda 

 

Etanol 

CAS: 64-17-5 

580 mg/l 1. PNEC čistilna naprava 

 

Butanon 

CAS: 78-93-3 

55,8 mg/l 1. PNEC sladka voda 

Butanon 

CAS: 78-93-3 

55,8 mg/l 1. PNEC morska voda 

Butanon 

CAS: 78-93-3 

55,8 mg/l 1. PNEC, občasno sproščanje 

Butanon 

CAS: 78-93-3 

709 mg/l 1. PNEC čistilna naprava 

 

Butanon 

CAS: 78-93-3 

284,74 mg/kg 1. PNEC sladkovodna usedlina 

 

Butanon 

CAS: 78-93-3 

284,7 mg/kg 1. PNEC morska voda, morska voda 

Butanon 

CAS: 78-93-3 

22,5 mg/kg 1. PNEC zemlja, sladka voda 

 

Butanon 

CAS: 78-93-3 

1 g/kg 1. PNEC sekundarna zastrupitev 
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8.2. Nadzor izpostavljenosti 

 

8.2.1. Ustrezna tehnična kontrola 

Tehnični ukrepi in uporaba ustreznih delovnih postopkov imajo prednost pred osebno zaščitno opremo. 

8.2.2. Osebna zaščitna oprema 

 
 

Zaščita za oči /obraz: 

Zaščitna očala s stransko zaščito (DIN EN 166) 

Zaščita kože: 

Pri polnem stiku s čistilom; primeren material: butilni kavčuk> 0,7 mm, čas preboja (maks. čas nošenja)> 480 min. 

Pri stiku z brizganjem; primeren material: butilni kavčuk, NBR (nitrilna guma)> 0,4 mm, čas preboja (maks. čas nošenja)> 120 min. 

Preizkušene zaščitne rokavice je treba nositi v skladu z DIN EN 374. 

Lahko uporabite naslednje rokavice: Ultranitril 492, MAPA Professionnel & Nitril / Neopren Microflex 93-260 (EN374 (JKL), EN388 (2000), 

Cat.III, AQL 0,65). 

V primeru ponovne uporabe rokavic, jih očistite pred odstranitvijo in jih dobro prezračite.  

Primerni material: preveriti natančen prebojni čas materiala zaščitnih rokavic. 

 

Zaščita dihal: 

Če prezračevanje ni zadostno oz. ni možno, je potrebno nositi zaščitno dihalno masko. Filtrirna naprava tip AX. 

Termična nevarnost: 

Obstaja možnost eksplozije zaradi segrevanja. 

Drugi zaščitni ukrepi: 

Nositi primerno zaščitno obleko. 

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja 

Ni podatkov. 

8.3. Dodatne informacije 

Ni podatkov. 

 

ODDELEK 9: F i z i k a l n e  i n  k e m i j s k e  l a s t n o s t i  

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 

Videz 

Oblika: tekočina 

Barva: brezbarvna 

Vonj: alkohol 

Pomembni osnovni podatki: 

parameter  °C metoda opomba 

pH 7    

Tališče /ledišče Ni določeno.    

Ledišče Ni določeno.    

Začetno vrelišče/ območje vrelišča 78 – 137°C    

Temperatura razgradnje (°C) Ni določeno.    

Plamenišče 10°C    

Hitrost izparevanja Ni določeno.    

Temperatura vžiga 260°C  DIN 51794  

Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozije 0,8 – 15 vol.%    

Parni tlak Ni določen.    
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Gostota hlapov Ni določena.    

Relativna gostota Ni določena.    

Nasipna teža Ni določena.    

Topnost v vodi (g/l) Delno se meša    

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda Ni določen.    

Dinamična viskoznost 0,67 mPa*s    

Kinematična viskoznost Ni določena.    

Vsebnost aromatov 0,001%   m/m 

Vsebnost n-heksana 0,025%   m/m 

 

 

9.2. Drugi podatki: niso določeni. 

ODDELEK 10: O b s t o j n o s t  i n  r e a k t i v n o s t  

10.1. Reaktivnost 
Gorljiva snov, zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi.  
 
10.2. Kemijska stabilnost 
Proizvod je stabilen pri shranjevanju pri normalnih temperaturah okolja. 
 
10.3. Možnost nevarnih reakcij 
Opozorilo! Možne nevarne reakcije/eksotermna reakcija s kislinami, lahkimi kovinami (nastajanje vodika). 
 
10.4. Pogoji za preprečitev 
Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/ 122 °F. 
 
10.5. Nezdružljivi materiali 
Oksidanti 
 
10.6. Nevarni produkti razgradnje 
V primeru segrevanja: lahko se tvorijo vnetljive mešanice hlapov topil. V primeru požara: dim/plin, strupeno 

 

ODDELEK 11: T o k s i k o l o š k i  p o d a t k i  

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih 

CAS Ime snovi Toksikološke informacije 

64742-49-0 Shellsol 100/140 

 

LD50 oralen: >5,000 mg/kg (podgana) SDB Distributor 

LD50 dermalen: >2,000 mg/kg (podgana) SDB Distributor 

LD50 inhalacijska (hlapi): >20 mg/l 4 h (podgana) SDB Distributor 

 

64742-82-1 Shellsol D 25 

 

LD50 oralen: >5,000 mg/kg (podgana) SDB Distributor 

LD50 dermalen: >5000 mg/kg (kunec) SDB Distributor 

LD50 inhalacijska >4,951 mg/l (podgana) SDB Distributor 

 

78-93-3 butanon LD50 oralen: 2,740 mg/kg (podgana) Toxicology and Applied 

Pharmacology, Vol. 19, Pg. 699, 1971 

LD50 dermalen: 6,480 mg/kg (podgana) Shell Chem-ical Company 

Vol. MSDS-5390-4 

 

Akutna oralna toksičnost: 
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Kriteriji za razvrstitev ne ustrezajo definiciji. 

Akutna dermalna toksičnost: 

Kriteriji za razvrstitev ne ustrezajo definiciji. 

Akutna inhalacijska toksičnost: 

Kriteriji za razvrstitev ne ustrezajo definiciji. 

Jedko/dražilno za kožo: 

Kriteriji za razvrstitev ne ustrezajo definiciji. 

Težke poškodbe oči/draženje: 

Kriteriji za razvrstitev ne ustrezajo definiciji. 

Občutljivost za dihala ali kožo: 

Kriteriji za razvrstitev ne ustrezajo definiciji. 

Mutagenost zarodnih celic: 

Kriteriji za razvrstitev ne ustrezajo definiciji. 

Karcinogenost: 

Kriteriji za razvrstitev ne ustrezajo definiciji. 

Reproduktivna toksičnost: 

Kriteriji za razvrstitev ne ustrezajo definiciji. 

Toksičnost za specifične celice-enkratna izpostavljenost: 

Lahko povzroči zaspanost in omotico. 

Toksičnost za specifične celice-ponavljajoča izpostavljenost: 

Kriteriji za razvrstitev ne ustrezajo definiciji. 

Nevarnost pri vdihavanju: 

Pri zaužitju in prehodu v dihalne poti je lahko smrtno nevarno. 

Dodatni napotki 

Niso na voljo. 

 

 

ODDELEK 12: E k o l o š k i  p o d a t k i  

12.1.Toksičnost 

CAS Ime snovi Toksikološke informacije 

64742-49-0 Shellsol 100/140 

 

LC50: >1-≤10 mg/l SDB Distributor 

LC50: >1-≤10 mg/l SDB Distributor 

LC50: >10-≤100 mg/l SDB Distributor 

LC50: >1-≤10 mg/l (mikroorganizmi) SDB Distributor 

64742-82-1 Shellsol D 25 LC50: 10-≤ 100 mg/l 2d (Daphna magna) Velika vodna bolha SDB Distributor 

LC50: 10-≤ 100 mg/l 4d (Oncorhynchus mykiss) šarenka, Rainbow trout, SDB 

Distributor 

LC50: > 100 mg/l SDB Distributor 

LC50: > 1,000 mg/l (mikroorganizmi) SDB  

NOEC: <1 mg/l 3d (Pseudokirchneriella subcapitata) NOELR SDB BR 

EC50: > 1,000 mg/l 3d (Pseudokirchneriella subcapitata) EL 50 SDB BR 

LC50: >10-< 30 mg/l 4d (Oncorhynchnus mykiss) Rainbow trout 

78-93-3 Butanon LC50: 3,220 – 3,220 mg/l 4 d (Pimephales prom-elas) Brooke, L.T., D.J. Call, 

D.L. Geiger and C.E. Northcott 1984. Acute Toxicities of Organic Chemicals to 

Fathead Minnows (Pimephales prome-las), Vol. 1 Center for Lake Superioir 

Environmental Stud., Univ. of Wisconsin-Superior, WI:414 

EC50: 5,090 – 5,090 mg/l 2d Randall, T:L: and P.V. Knopp 1980. Detoxification 

of Specific Organic Substances by Wet Oxidation. J. Water Poll-ut. Control 
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Fed. 52(8):2117-2130 

NOEC: 68 mg/l 2d ECHA 

EC50: 2,029 mg/l 4d ECHA 

 

 
Strupenost za vodno okolje: 
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
 
12.2.  Obstojnost in razgradljivost 
 

CAS  Ime snovi Biološka razgradljivost Opombe 

64742-49-0 Shellsol 100/140 da, hitra Biološko potencialno razgradljiv. Bioakumulacija mogoča. 

64742-82-1 Shellsol D 25 da, hitra Bioakumulacija mogoča. Škodljivo za ribe. 

78-93-3 Butanon da, hitra  

 
 
12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih 

CAS  Ime snovi Log Kow Faktor biokoncentracije (BCF):  

78-93-3 Butanon 0,29  

 
Akumulacija/ vrednotenje 
Biološko potencialno razgradljiv. Bioakumulacija mogoča. Glede na porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda je možna akumulacija v 
organizmu. 
 
12.4. Mobilnost v tleh: ni podatkov 
 
12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB 

CAS  Ime snovi oceno PBT in vPvB 

64742-49-0 Shellsol 100/140 - 

64742-82-1 Shellsol D 25 - 

78-93-3 Butanon - 

 
 
Zmes ne vsebuje snovi, ki bi vplivale na oceno PBT in vPvB glede na REACH, aneks XIII. 
 
12.6. Drugi škodljivi učinki 
Ni podatkov. 

 

ODDELEK 13: O d s t r a n j e v a n j e  

13.1. Metode ravnanja z odpadki 
 
13.1.1. Izdelek / odlaganje embalaže 
Klasifikacijski seznam odpadkov 
*14 06 03 druga topila in mešanice topil   
* zagotoviti dokazilo o odlaganju odpadkov 

   15 01 06 mešana embalaža 
 

Navodilo za odstranjevanje odpadnih snovi: 
Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu z veljavno zakonodajo. Posvetuje se s strokovnjakom na področju embalaže glede odlaganja odpadkov. 
Primerno odlaganje  
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Popolnoma izpraznjena embalaža se lahko reciklira. 
Druga priporočila za odstranjevanje: 
Identifikacijske številke in oznake odpadnih snovi je potrebno dodeliti v skladu z EEC kot tudi v skladu z panogo in procesom. 
 
13.2. Dodatne informacije 
Vrniti distributerju .. 
 

ODDELEK 14: P o d a t k i  o  p r e v o z u  

Prevoz po kopnem ADR/RID Prevoz nevarnega blaga  po 

celinskih plovnih poteh (ADN) 

Prevoz nevarnega blaga po morju 

(IMDG) 

Letalski prevoz (ICAO-TI/ IATA-DGR) 

14.1. UN št. 

1993 1993 1993 1993 

14.2. Pravilno odpremno ime  

VNETLJIVA TEKOČINA N.A.G. 
etanol in bencin, mešan z več kot 10% 
etanola 

VNETLJIVA TEKOČINA N.A.G. 
etanol in bencin, mešan z več kot 10% 

etanola 

VNETLJIVA TEKOČINA N.O.S. VNETLJIVA TEKOČINA N.O.S. 

14.3. Razredi nevarnosti  prevoza 

 
   3 

 
   3 

  

14.4. Skupina embalaže 

II II   

14.5. Nevarnosti za okolje 

  
  

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika 

Posebne določbe: 

Ni določeno 

Omejene količine: LQ4 

Številka nevarnosti: 33 

Klasifikacijska koda: F1 

Koda omejitev za predore: D/E 

Opomba: / 

Posebne določbe: 

Ni določeno 

Omejene količine: LQ4 

Klasifikacijska koda: F1 

Opomba: / 

Posebne določbe: 

Ni določeno 

Omejene količine:  

EmS-No. 

Opomba: / 

Posebne določbe: 

Ni določeno 

Omejene količine:  

Opomba: / 

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC 

Ni določen. 

 

 

ODDELEK 15: Z a k o n s k o  p r e d p i s a n i  p o d a t k i  

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

 

15.1.1. Zakonodaja EU 

Upoštevajte predpise  v skladu z Direktivo o zaščiti materinstva za dojenčke ali doječe matere (92/85/EWG). V skladu s smernicami lahko mladi 

ravnajo z izdelkom samo, če se izognemo škodljivim učinkom nevarnih snovi (94/33/EG). 

 

1999/13/EG: HOS (g/L) ISO 11890-2: 770; ASTM D 2369: 770 

 

15.1.2. Nacionalni predpisi 

[DE] Nacionalni predpisi 

Omejitve poklica 22 JArbSchG. 5 MuSchRiV. 

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 

Lahko vnetljivo. 
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Kategorija ogrožanja vode 2: ogroža vodo.  

Opis: Razvrstitev po VwVwS, priloga 4. 

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) 

Berufsgenossenschaftliche Informationen (BGI) M017 - topilo 

 

15.2. Ocena kemijske varnosti 

Ocena kemijske varnosti za snovi v pripravku ni bila izvedena. 

15.3. Dodatne informacije: Ni razpoložljivih podatkov. 

 

 

ODDELEK 16: D r u g i  p o d a t k i  

16.1. Navedene spremembe 

3.2 zmesi 

8.2. Omejitev in nadzor izpostavljenosti 

Zaščita kože 

10.6. nevarni razgradni produkti 

16.2. Okrajšave in kratice 

Za okrajšav in kratic, glejte ECHA: Smernice za zahteve po informacijah in oceno kemijske varnosti, poglavje R.20 (seznam izrazov in kratic). 

16.3. Reference ključne literature in virov podatkov 

Ni razpoložljivih podatkov. 

16.4. Za razvrščanje zmesi in uporabljena metoda vrednotenja v skladu z uredbo (ES) 1272/2008 [CLP] 

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

 

Razredi in kategorije nevarnosti Stavki o nevarnosti Postopek razvrščanja 

Toksičnost na specifične ciljne celice pri 

enkratni izpostavljenosti (STOT SE 3) 

H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico.  

Vnetljive tekočine (Flam.Liq.2) H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.  

Nevarnost pri vdihavanju (Asp. Tox.1) H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.  

Nevarnost za vodno okolje (Aquatic 

Chronic 2) 

H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  

 

 

16.5. Pomembni R-, H- in EUH-stavki (številka in celotno besedilo) 

 

Stavki o nevarnosti (H-stavki) 

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. 

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. 

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

H319 Povzroča hudo draženje oči. 

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. 

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki 

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

 
 

16.6. Nasveti o usposabljanju 

Ni podatkov. 
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16.7. Dodatne informacije 

Podatki so osnovani na današnjem stanju našega vedenja in se nanašajo na izdelek v dobavnem stanju. Opisujejo naše izdelke v zvezi z 

varnostnimi zahtevami in ne pomenijo, da jim zagotavljajo določene lastnosti. Informacije glede skladiščenja, transporta, uporabe  in 

odstranjevanja so namenjene za varno ravnanje z izdelkom. Te informacije ne veljajo za ostale proizvode. V primeru kombiniranja z ostalimi 

izdelki, informacije v varnostnem listu ne morejo zagotavljati varne uporabe. 


