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1. POGLAVJE: Oznaka snovi oz. zmesi in podjetja 

 
1.1  Identifikacija izdelka   WATERFIX

®
 

 
1.2  Predvidena opredeljena uporaba snovi ali zmesi in odsvetovana uporaba 
1.2.1 Predvidena uporaba  Lepila, tesnilna masa 
 
1.2.2  Odsvetovana uporaba 

    Ni znana 
1.3 Podrobnosti o dobavitelju, ki pripravi varnostni list 
Podjetje:   PICHLER CHEMIE GMBH 

    Platscherstraße 58 
    8461 Ehrenhausen a.d. Weinstraße/Avstrija  
Telefon:    +43 3453 5310 0 
Faks:     +43 3453 5310 10 
Spletna stran:    www.pichler-chemie.at 
E-pošta:    office@pichler-chemie.at 

 
Oddelek za informacije:   office@pichler-chemie.at 
 
1.4 Telefonska številka za nujne primere:  

112 Uradni svetovalni organ. 
Svetovanje   +43 1 406 0043 43 0 Informacijska centrala v primeru zastrupitev, Avstrija (24 h) 

 

2. POGLAVJE: Možne nevarnosti 

 
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi 
 
Uredba (ES) št. 1272/2008  

Kategorije nevarnosti:  
Aerosoli: aerosol 1; akutna toksičnost: akutna toksičnost 4; jedkost za kožo/draženje 
kože: draženje kože 2; hude poškodbe/draženje oči: draženje oči 2; preobčutljivost 
dihalnih poti/kože: preobč. dihalnih poti 1; preobčutljivost dihalnih poti/kože: preobč. 
kože 1; rakotvornost: rakotvornost 2; specifična strupenost za ciljne organe 
(enkratna izpostavljenost): specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – enkratna 
izpostavljenost 3; specifična strupenost za ciljne organe – ponavljajoča se 
izpostavljenost: specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – ponavljajoča se 
izpostavljenost 2; nevarno za vodno okolje: dolgotrajna nevarnost za vodno okolje 3 
Varnostni napotki: 
Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: pri segrevanju lahko eksplodira. 
Povzroča draženje kože. Lahko povzroči alergijske reakcije kože. Povzroča hudo 
draženje oči. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Lahko povzroči simptome alergije ali 
astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. 
Sum povzročitve raka. Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se 
izpostavljenosti. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom. 

 
 
2.2 Elementi oznak 

 
Uredba (ES) št. 1272/2008 
Piktogrami 
     
 
 
 

 
Opozorilna beseda  NEVARNOST 
Vsebuje:    difenilmetan diizocianat, njegove izomere in homologe 
Opozorila glede nevarnosti H222: Zelo lahko vnetljiv aerosol. 

H229: Posoda je pod tlakom: pri segrevanju lahko eksplodira. 
H315: Povzroča draženje kože. 
H317: Lahko povzroči alergijske reakcije kože. 
H319: Povzroča hudo draženje oči. 
H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju. 
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H334: Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri 
vdihavanju. 
H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti. 
H351: Sum povzročitve raka. 
H373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti z 
vdihavanjem. 
H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom. 

 
Varnostna navodila  
 P102: Hraniti zunaj dosega otrok. 

P210: Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. Kajenje 
prepovedano. 
P211: Ne pršite proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. 
P251: Posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. 
P260: Ne vdihavajte prahu/dima/plina/hlapov/aerosolov. 
P264: Po uporabi si temeljito umijte roke. 
P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. 
P272: Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. 
P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 
P302 + P353: OB STIKU S KOŽO: sperite z obilo vode. 
P362 + P364: Kontaminirana oblačila slecite in jih pred ponovno uporabo operite. 
P304 + P340: PRI VDIHAVANJU: prenesite prizadeto osebo na svež zrak in jo 
pustite počivati v položaju, ki olajša dihanje. 
P342 + P311: Pri respiratornih simptomih: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali 
zdravnika. 
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. 
Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z 
izpiranjem. 
P337 + P313: Pri trajajočem draženju oči: Poiščite zdravniško pomoč. 
P410 + P412: Zaščitite pred sončno svetlobo in ne izpostavljate temperaturi višji od 
50 °C/122 °F. 

Posebna oznaka Pri osebah, ki so preobčutljive na diizocianat, lahko rokovanje s tem izdelkom 
povzroči alergijske reakcije. Osebam z astmo, ekcemskimi kožnimi boleznimi ali 
težavami s kožo preprečite stik z izdelkom. Izdelka ne uporabljajte v prostoru, ki ni 
dovolj prezračevan, ali pa nosite zaščitno masko z ustreznim plinskim filtrom (tip A1 
po standardu EN14387). 
EUH204 Vsebuje izocianat. Lahko povzroči alergijske reakcije. 

Navodila za označevanje 
    Vsebuje naslednji fluorirani toplogredni plin (kemična oznaka): 152a 
 
2.3 Druge nevarnosti 

 
Fizikalno-kemijske nevarnosti Ob nezadostnem prezračevanju in/ali zaradi uporabe je mogoča tvorba 

eksplozivnih/lahko vnetljivih zmesi. 
 

3. POGLAVJE: Sestava/podatki o sestavinah 

 

Vrsta izdelka:    Izdelek je zmes. 
Nevarne sestavine 

Št. CAS Oznaka Delež 

 Št. ES Indeksna št. Št. REACH  

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

9016-87-9 Difenilmetan diizocianat, izomeri in homologi 25 do < 50 % 

  615-005-01-6   

 Rakotvornost 2, akutna toksičnost 4, draženje kože 2, draženje oči 2, 
preobčutljivost dihal 1, preobčutljivost kože 1, specifična strupenost za 
ciljne organe – enkratna izpostavljenost 3, specifična strupenost za ciljne 
organe – ponavljajoča se izpostavljenost 2; H351, H332, H315, H319, 
H334, H317, H335, H373 

 

13674-84-5 Tris(2-kloro-1-metiletil) fosfat 10 do < 25 % 

 237-158-7  01-2119486772-26  

 Akutna toksičnost 4; H302  

68479-98-1 Dietilmetilbenzoldiamin  

 270-877-4 612-130-00-0   
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 Akutna toksičnost 4, akutna toksičnost 4, specifična strupenost za ciljne 
organe – ponavljajoča se izpostavljenost 2, draženje oči 2, nevarnost za 
vodno okolje, akutno 1, nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost 1; 
H312, H302, H373**, H319, H400, H410 

 

 

53803-13-7 Metanamin N, N, N-trimetil-, sol z 2,2-dimetilpropanojsko kislino 0,1 do < 1 % 

 478-310-4    

 Vnetljiva raztopina 1, akutna toksičnost 3, akutna toksičnost 3; H228, H301, 
H311 

 

 

Besedilo navedenih H/EUH-stavkov si oglejte v 16. POGLAVJU. 
 

4. POGLAVJE: Ukrepi prve pomoči 

 
4.1 Opis ukrepov prve pomoči 
Splošna opozorila:  Prizadete osebe umaknite z nevarnega območja. V primeru nesreče ali slabega 

počutja takoj poiščite zdravniško pomoč (če je to mogoče, pokažite navodila za 
uporabo ali varnostni list). 

 
Po vdihavanju:  Zagotovite dotok svežega zraka. V primeru nepravilnega dihanja ali zapore dihanja 

sprožite umetno dihanje. 
Po stiku s kožo:  Ob stiku s kožo prizadeto mesto nemudoma sperite z obilico vode in mila. 

V primeru draženja kože poiščite zdravniško pomoč. 
Po stiku z očmi:  V primeru stika z očmi nemudoma začnite z izpiranjem oči pod tekočo vodo, ki naj 

traja 10 do 15 minut, in poiščite pomoč okulista. 
 Pri trajajočem draženju oči: Poiščite zdravniško pomoč. 
 
Po zaužitju:    NE izzovite bruhanja. Nemudoma poiščite zdravniško pomoč. 

 
4.2 Najpomembnejši akutni ali zapozneli simptomi in učinki 

     Alergijske reakcije. 
     Vdihavanje ali stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. 
     Nevarnost zlepljenja kože in oči zaradi strjene pene. 
4.3 Opombe glede takojšnje zdravniške pomoči ali posebnega zdravljenja 

    Osnovna pomoč, dekontaminacija, simptomatsko zdravljenje 
 

5. POGLAVJE: Ukrepi ob gašenju požara 

 
5.1 Gasilna sredstva 
Primerna gasilna sredstva: ogljikov dioksid (CO2), 

pena, 
gasilni prah, 

Neprimerna gasilna sredstva:  Neposredni vodni curek. 

 
5.2 Posebne nevarnosti zaradi snovi ali zmesi 

V primeru požara lahko nastajajo:  
Klorovodikova kislina (HCl) 
Vodikov cianid (cianovodikova kislina) 
Dušikovi oksidi (NOx) 
Ogljikov dioksid (CO2) 
Ogljikov monoksid 
Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes. 

5.3 Navodila za gašenje požara:  

Nosite izolacijski dihalni aparat in oblačila za zaščito pred kemikalijami. 
Ne vdihavajte plinov, ki nastanejo pri eksploziji ali požaru. 

5.4 Dodatni napotki: 

Za zaščito oseb in za hlajenje posod v nevarnem območju uporabite razpršen vodni 
curek. Kontaminirano vodo za gašenje zbirajte ločeno. Ne spuščajte v kanalizacijo 
ali površinske vode. 

 

6. POGLAVJE: Ukrepi pri nenamernem razlitju/razsutju 

 
6.1 Previdnostni ukrepi za ljudi, zaščitna oprema in postopki v nujnih primerih: 

Zagotovite zadostno prezračevanje. 
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Odstranite vse vire vžiga. 
Preprečite stik s kožo, očmi in oblačili. Ne vdihavajte hlapov/aerosola. 
 

6.2 Ukrepi za varstvo okolja:  Izdelka ne zlivajte v kanalizacijo/podzemne/površinske vode. 

    Ne spuščajte v podtalnico/prst. 
 
6.3 Metode in material za zadrževanje in čiščenje:  

Zagotovite zadostno prezračevanje. 
Črpajte mehansko. 
Počakajte, da se strdi. 
 

6.4 Sklic na druga poglavja: 

    Varno rokovanje: oglejte si 7. poglavje. 
    Osebna zaščitna oprema: oglejte si 8. poglavje. 
    Odstranjevanje odpadkov: oglejte si 13. poglavje. 
 

7. POGLAVJE: Rokovanje in skladiščenje 

 
7.1 Zaščitni ukrepi za varno rokovanje: 
 
Napotki za varno ravnanje 

Zagotovite ustrezno prezračevanje in točkovno odsesavanje na kritičnih točkah. Ne 
uporabljajte v zaprtih prostorih. 

Napotki za varnost pred požari in eksplozijami. 

Posode so pod tlakom: pri segrevanju lahko eksplodira. Zaščitite pred sončno 
svetlobo in ne izpostavljajte temperaturi, višji od 50 °C/122 °F. Ne pršite proti 
odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali 
sežigajte je niti, ko je prazna. Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivne zmesi. 
Preprečite statično naelektrenje. 

 
Nadaljnje informacije o ravnanju 

Posod ne odpirajte pri temperaturah, ki so višje od 35 °C. Ohladite jih v vodni kopeli. 
Obstaja nevarnost eksplozije posode. 

 
7.2 Pogoji za varno skladiščenje ob upoštevanju nezdružljivosti: 
 
Zahteve glede skladiščnih prostorov in posod 

    Posodo shranite na hladnem in dobro prezračenem mestu. 
Navodila za skupno skladiščenje 

Ne skladiščite skupaj z naslednjim sredstvom: oksidacijsko sredstvo  
Nadaljnje informacije o pogojih skladiščenja  

Zaščitite pred sončno svetlobo in ne izpostavljajte temperaturi, višji od 
50 °C/122 °F. Priporočena temperatura skladiščenja: 15–23 °C. Skladiščenje pri 
temperaturi nad 23 °C bistveno skrajša rok trajanja v odvisnosti od temperature in 
trajanja izpostavljenosti.  

Razred skladiščenja skladno s TRGS 510: 28 (aerosolni razpršilniki in vžigalniki)  
 
7.3 Posebne vrste končne uporabe: 

Se ne uporablja. 
 

8. POGLAVJE: Omejitev in nadzor izpostavljenosti/osebna zaščitna oprema  
 
8.1 Parametri, ki jih je treba nadzirati: 
Mejne vrednosti na delovnem mestu (TRGS 900) 
 

Št. CAS  Oznaka  ppm  mg/m3  F/m3  
Najvišja mejna 

vrednost  
Vrsta  

9016-87-9  pMDI (izračunano kot MDI)   0,05 E   1;=2=(I)   
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DNEL 

Št. CAS Oznaka    

Tip DNEL   
Način 
izpostavljenosti  

kože  Vrednost  

13674-84-5   Tris(2-kloro-1-metiletil) fosfat     

Uporabnik DNEL, dolgoročno  Oralno  sistemsko  
0,52 mg/kg telesne 
teže/dan  

Zaposleni DNEL, akutno  Skozi kožo  sistemsko  
8 mg/kg telesne 
teže/dan  

Uporabnik DNEL, akutno  skozi kožo  sistemsko  
4 mg/kg telesne 
teže/dan  

Zaposleni DNEL, dolgoročno  skozi kožo  sistemsko  
2,08 mg/kg telesne 
teže/dan  

Uporabnik DNEL, dolgoročno  skozi kožo  sistemsko  
1,04 mg/kg telesne 
teže/dan  

Zaposleni DNEL, akutno  z vdihavanjem  sistemsko  22,4 mg/m3  

Uporabnik DNEL, akutno  z vdihavanjem  sistemsko  11,2 mg/m³  

Zaposleni DNEL, dolgoročno  z vdihavanjem  sistemsko  5,82 mg/m3  

Uporabnik DNEL, dolgoročno  z vdihavanjem  sistemsko  1,46 mg/m3  

 
 
Vrednosti PNEC 

Št. CAS   Oznaka   

Del okolja  Vrednost  

13674-84-5  Tris(2-kloro-1-metiletil) fosfat   

Sladka voda   0,64 mg/l 

Morska voda   0,064 mg/l  

Mikroorganizmi v čistilnih napravah  7,84 mg/l 

 
8.2 Omejitev in nadzor izpostavljenosti 
Ustrezni tehnični predpisi glede nadzora  

Osebno zaščitno opremo izberite glede na koncentracijo in količino nevarnih snovi za vsako delovno mesto 
posebej. Z dobaviteljem se pogovorite o kemični obstojnosti.  

Varnostni in higienski ukrepi:  

Pred odmorom in odhodom z delovnega mesta si umijte roke. Na delovnem mestu je prepovedano 
uživanje hrane in pijače ter kajenje ali njuhanje. Zamazana in prepojena oblačila nemudoma slecite.  

Zaščita za oči/obraz:  

Uporabljajte zaščitna očala/zaščito za obraz.  
Zaščita rok:  

Ustrezen material: butilni kavčuk  
Debelina materiala rokavic 0,4 mm  
Čas penetracije (najdaljši čas nošenja) > 480 min  
Rokavice za zaščito pred kemikalijami izberite glede na koncentracijo in količino nevarnih snovi za vsako 
delovno mesto posebej.  

Zaščita telesa: 

Nosite antistatično obutev in delovna oblačila.  
Zaščita dihal:  

Zaščita dihal je obvezna pri: nezadostnem prezračevanju; primeren dihalni aparat: kombinirani filtrski aparat 
(EN 14387)  

Omejitev in nadzor izpostavljenosti okolja:  

Oglejte si 7. točko. Nadaljnji ukrepi niso potrebni.  
 

9. POGLAVJE: Fizikalne in kemične lastnosti 

 
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemičnih lastnostih 
Agregatno stanje:   aerosol 
Barva:     modra 
Vonj:     značilen 
Standard preskušanja:    
pH-vrednost:    ni opredeljena 



 Varnostni list 1907/2006/ES – REACH AT  
 WATERFIX® 
 

Pregledano dne: 10. 01. 2017 Različica 01 Datum tiskanja: 10. 09. 2017 

 

PICHLER CHEMIE GMBH PLATSCHERSTRAßE 58 8461 EHRENHAUSEN AN DER WEINSTRASSE AVSTRIJA Stran 6 od 11 

 

Spremembe stanja: 
Tališče:    se ne uporablja 
Vrelišče in  
Območje vrelišča [°C]:   se ne uporablja 
Plamenišče [°C]:   se ne uporablja 
Nevarnost eksplozije: V primeru uporabe lahko nastanejo eksplozivne/lahko vnetljive zmesi hlapov/zraka. 
Vnetljivo [°C]:    da 
Spodnja meja eksplozivnosti:  0,4 vol. % 
Zgornja meja eksplozivnosti: 17,35 vol. % 
Vnetišče:    > 400 °C 
Parni tlak [kPa]:    5000–6000 hPa 
Gostota [g/ml]:    ni opredeljeno 
Vodotopnost:    se ne topi v vodi 
Porazdelitveni koeficient [n-oktanol/voda]: 

ni opredeljen 
Din. viskoznost:   se ne uporablja 
Kin. viskoznost:   se ne uporablja 

 
Relativna gostota hlapov [referenčna vrednost: zrak]: 

ni opredeljen 
Hitrost izhlapevanja:  

ni opredeljen 
 
9.2 Drugi podatki   

brez 
 

10. POGLAVJE: Stabilnost in reaktivnost 

 
10.1 Reaktivnost 

 Na voljo ni podatkov za mešanico. 
10.2 Kemična stabilnost 

 Izdelek je pri skladiščenju ob normalni temperaturi okolice stabilen. 
10.3 Nevarne reakcije   Eksotermna reakcija z naslednjim: oksidacijsko sredstvo, močno  

V primeru uporabe lahko nastanejo eksplozivne/lahko vnetljive zmesi hlapov/zraka.  
10.4 Razmere, ki se jim je treba izogniti 

    Hranite ločeno od toplote/isker/odprtega plamena/vročih površin. – Ne kadite.  
Izogibajte se temperaturam nad 50 °C. Segrevanje povzroči zvišanje tlaka in 
nevarnost eksplozije.  

10.5 Nezdružljivi materiali 

    Eksotermna reakcija z naslednjim: oksidacijsko sredstvo, močno 
10.6 Nevarni stranski produkti razkroja   

Nevarni stranski produkti razkroja: dušikovi oksidi (Nüx), vodikov klorid (HCl), 
vodikov cianid (cianovodikova kislina), ogljikov dioksid (CO2), ogljikov monoksid.  
 

11. POGLAVJE: Toksikološki podatki 

 
11.1 Podatki o toksikoloških učinkih 
 
Toksikokinetika, presnova in porazdelitev  

Na voljo ni podatkov za mešanico.  
Akutna toksičnost  

Zdravju škodljivo pri vdihavanju.  
Izračunana vrednost ATEmix  

ATE (z vdihavanjem, aerosol) 4,257 mg/l  
 

Št. CAS  Oznaka      

 Načini izpostavljenosti  Metoda  odmerek  Vrsta  Vir  

9016-87-9  Difenilmetan diizocianat, izomeri in homologi    

 Oralno  LD50  > 10.000 mg/kg  Podgana   

 Skozi kožo  LD50  > 10.000  Kunec   

  mq/kg     

 z vdihavanjem, para  ATE  11 mg/l    
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 z vdihavanjem, aerosol  ATE  1,5 mg/l   

13674-84-5  Tris(2-kloro-1-metiletil) fosfat     

 Oralno  LD50  630 · 2000  Podgana   

  mg/kg     

 Skozi kožo  LD50  > 5000 mg/kg  Kunec   

68479-98-1  Dietilmetilbenzoldiamin      

 Oralno  ATE  500 mg/kg    

 Skozi kožo  ATE  1100 mg/kg    

53803-13-7  Metanamin N,N,N-trimetil-, sol z 2,2-dimetilpropanojsko kislino   

 Oralno  LD50  165 mg/kg  Podgana  Smernica OECD 423  

 Skozi kožo  LD50  1600 mg/kg  Kunec  Smernica OECD 402  

 
Draženje in jedkost  

Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči.  
Preobčutljivost  

Lahko povzroči alergijske reakcije kože. (Difenilmetan diizocianat, izomeri in homologi) Lahko povzroči simptome 
alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju. (Difenilmetan diizocianat, izomeri in homologi)  
Ne velja za strjeno peno.  

Specifična strupenost za ciljne organe pri enkratni izpostavljenosti  

Lahko povzroči draženje dihalnih poti. (Difenilmetan diizocianat, izomeri in homologi)  
 
Resni učinki po večkratni ali daljši izpostavljenosti  

Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. (Difenilmetan diizocianat, izomeri in 
homologi), (Dietilmetilbenzoldiamin)  

Rakotvorni učinki, ki povzročajo mutacije in so strupeni za razmnoževanje  

Sum povzročitve raka. (Difenilmetan diizocianat, izomeri in homologi)  
Nevarnost aspiracije  

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrščanje niso izpolnjena.  
 

12. POGLAVJE: Okoljski podatki 

 
12.1 Toksičnost 

Na voljo ni podatkov za mešanico.  
 

Št. CAS  Oznaka       

 Toksičnost v vodnih okoljih  Metoda  odmerek  [h] I [d] Vrsta  Vir  

9016-87-9  Difenilmetan diizocianat, izomeri in homologi     

 Akutna toksičnost za ribe  LC50  > 1000 mg/l  96 h  Brachydanio rerio   

      (cebrica)   

13674-84-5  Tris(2-kloro-1-metiletil) fosfat      

 Akutna toksičnost za ribe  LC50  56,2 mg/l 96 h    

 Akutna toksičnost za alge  ErC50  82 mg/l  72 h    

 Akutna toksičnost za rake  EC50  131 mg/l  48 h  Daphnia magna   

53803-13-7  Metanamin N,N,N-trimetil- sol z 2,2-dimetilpropanojsko kislino   

 Akutna toksičnost za alge  ErC50  > 100 mg/l 72 h  Pseudokirchneriella   

     subcapitata   

 Akutna toksičnost za rake  EC50  11 mg/l  48 h  Daphnia magna (večja   

     vodna bolha)   

 Toksičnost za alge  NOEC  100 mg/l  3d  Pseudokirchneriella   

     subcapitata   

 Toksičnost za rake  NOEC  1 mg/l  2d  Daphnia magna (večja   

     vodna bolha)   
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12.2 Obstojnost in razgradljivost 

Na voljo ni podatkov za mešanico.  
 

Št. CAS  Oznaka      1

  

    
1
  

 Metoda  Vrednost   d  Vir  

 Ocena       

9016-87-9  Difenilmetan diizocianat, izomeri in homologi      1

  

 OECD 302C  < 10 %   28    

 Biološko težko razgradljivo.       

 
12.3 Bioakumulacijski potencial 

    Na voljo ni podatkov za mešanico.  

 
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda 
 
Št. CAS Oznaka Log Pow 

13674-84-5 Tris(2-kloro-1-metiletil)fosfat -2,68 

 
12.4 Mobilnost v tleh 

    Na voljo ni podatkov za mešanico. 
 
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB 

    Na voljo ni podatkov za mešanico. 
12.6 Drugi škodljivi učinki 

152a: potencial tanjšanja ozonske plasti (ODP): O; potencial globalnega segrevanja 

(GWP): 124  
 

13. POGLAVJE: Navodila za odstranjevanje 

 
13.1 Postopki za ravnanje z odpadki 
Nasveti  

Odstraniti skladno z uradnimi predpisi.  
Identifikacijska številka odpadka – izdelek  

 160504  Odpadki, ki niso navedeni drugje v kazalu; plini v posodah pod tlakom in uporabljene kemikalije; plini, 
ki vsebujejo nevarne snovi, v posodah pod tlakom (vključno s haloni)  
Razvrščeni kot nevaren odpadek.  

Identifikacijska številka odpadka – ostanek izdelka  

 170203  Gradbeni odpadki in odpadki od rušenja (vključno z izkopavanjem onesnaženih območij); les, 
steklo in plastika; plastika  

Identifikacijska številka odpadka – neočiščena embalaža  

 080409  Odpadki iz proizvodnje, priprave, distribucije in uporabe (PPDU) premazov (barv, lakov, 
emajlov), lepil, tesnilnih mas in tiskarskih barv; odpadki iz PPDU lepil in tesnilnih mas (vključno 
z vodoodbojnimi materiali); lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge 
nevarne snovi  
Razvrščeni kot nevaren odpadek.  

ÖNORM S2100 59803 
Odstranjevanje neočiščene embalaže in priporočeno sredstvo za čiščenje  

   Nekontaminirane embalaže je mogoče posredovati v reciklažo. 
 

14. POGLAVJE: Podatki glede prevoza 

 
Prevoz po kopnem (ADR/RID) 
14.1 Številka UN   UN 1950  
14.2 Odpremno ime UN skladno s predpisi 

    Pakiranja s plinom pod tlakom 
14.3 Razred nevarnosti prevoza: 2 
14.4 Razred embalaže:  – 
Nalepka, ki opozarja na nevarnost: 2.1 
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Koda za razvrstitev   5F 

Posebni predpisi:   190 327 344 625 
Omejena količina (LQ):   1 l 
Izpuščena količina:   E0 
Kategorija prevoza:   2 
Koda za omejitve prevoza skozi predore: D 
 
Druge pomembne informacije o prevozu po kopnem  

Prevoz kot »omejena količina« skladno s poglavjem 3.4 ADR/RID.  
Plovba po celinskih plovnih poteh (ADN)  
14.1 Številka UN:   UN 1950 
14.2 Odpremno ime UN skladno s predpisi: 

    Pakiranja s plinom pod tlakom 
14.3 Razred nevarnosti prevoza: 2 
14.4 Razred embalaže: – 
Nalepka, ki opozarja na nevarnost: 2.1 
 
 
 
 
 
Koda za razvrstitev   5F 

Posebni predpisi:   190 327 344 625 
Omejena količina (LQ):   1 l 
Izpuščena količina:   E0 
 
 
Morski prevoz (IMDG)  
14.1 Številka UN:   UN 1950 
14.2 Odpremno ime UN skladno s predpisi: 

    AEROSOLI 
14.3 Razred nevarnosti prevoza: 2.1 
14.4 Razred embalaže:  – 
Nalepka, ki opozarja na nevarnost: 2.1 
 
 
 
 
 

 
Snov, ki onesnažuje morje:  – 
Posebni predpisi:   63, 190, 277, 327, 344, 959 
Omejena količina (LQ):   1000 ml 
Izpuščena količina:   E0 
EMS:     F-D, S-U 
 
 
 
Prevoz po zraku (ICAO) 
14.1 Številka UN:   UN 1950 
14.2 Odpremno ime UN skladno s predpisi: 

    AEROSOLI 
14.3 Razred nevarnosti prevoza: 2.1 
14.4 Razred embalaže:  – 
Nalepka, ki opozarja na nevarnost: 2.1 
 
 
 
 
 
 

Posebni predpisi:   A145A167 A802 
Omejena količina (LQ) na potnika: 30 kg G 
Potnik LQ:    Y203 
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Izpuščena količina:   E0 
Navodila za pakiranje IATA – potnik: 203  
Največja količina IATA – potnik:   75 kg 
Navodila za pakiranje IATA – tovor:  203 
Največja količina IATA – tovor:   150 kg 
 
14.5 Nevarnosti za okolje 
 

NEVARNO ZA OKOLJE  ne 
 
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika 
 

Oglejte si poglavja 6–8. 
 
14.7 Masovni prevoz blaga skladno s Prilogo II mednarodnega sporazuma MARPOL 73/78 in kodeksa IBC 
 

Ni pomembno. 
 

15. POGLAVJE: Pravni predpisi 

 
15.1 Predpisi glede varnosti, varstva zdravja in okolja/specifični pravni predpisi za snov ali zmes  
 
PREDPISI EU  

Informacije o direktivi HOS 2004/42/ES: (posvetujte se s proizvajalcem)  
 
DRŽAVNI PREDPISI 
 
Omejitve glede zaposlovanja Upoštevajte omejitve glede zaposlovanja mladostnikov (22. člen Zakona o zaščiti 

mladostnikov pri delu – JArbSchG). Upoštevajte omejitve glede zaposlovanja 
nosečnic in doječih mater (4. in 5. člen Uredbe o zaščiti mater na delovnem 
mestu – MuSchArbV).  

Uredba o preprečevanju nesreč:  
Št. kataloga skladno z Uredbo o preprečevanju nesreč:  
Količina, ki šteje:  

Tehnična navodila za ohranjanje  
čistosti zraka 1:   5.2.5: organske snovi, navedene kot skupni ogljik pri m >= 0,50 kg/h: konc. 

50 mg/m³ 
 

Delež:       

Kategorija ogrožanja vode:   – ne ogroža vode   
Stanje:  Pravilo mešanja skladno z upravnim ukrepom o snoveh, ki ogrožajo vodne vire 

VwVwS, Priloga 4, št. 3 
Vpijanje v kožo/preobčutljivost:  Izzove preobčutljivostne reakcije v obliki alergije.  
 
 
 
 
Rakotvorne snovi, snovi, ki povzročajo mutacije ali so strupene za razmnoževanje (TRGS 905)  

 

Št. CAS  Št. ES  Oznaka  Kategorija  Pravna razvrstitev  

9016-87-9   Tehn. (polimerni) DMI (pDMI) (v obliki  C-3, M--, RF--, RE--   

  aerosolov, ki se vdihavajo, A-frakcija)    

 
15.2 Ocena varnosti snovi 

 Ocene varnosti snovi za snovi v tej zmesi niso bile izvedene.  
 

16. POGLAVJE: Drugi podatki 

 
Besedilo stavkov o nevarnosti H in EUH (številka in celotno besedilo)  

H222  Zelo lahko vnetljiv aerosol.  
H228  Vnetljiva trdna snov.  
H229  Posoda je pod tlakom: pri segrevanju lahko eksplodira.  
H301  Strupeno pri zaužitju.  
H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju.  
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H311  Strupeno pri stiku s kožo.  
H312  Zdravju škodljivo pri stiku s kožo.  
H315  Povzroča draženje kože.  
H317  Lahko povzroči alergijske reakcije kože. 
H319  Povzroča hudo draženje oči.  
H332  Zdravju škodljivo pri vdihavanju.  
H334  Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.  
H335  Lahko povzroči draženje dihalnih poti.  
H351  Sum povzročitve raka.  
H373  Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Zelo strupeno za 

vodne organizme.  
H400  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom.  
H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom. 
EUH  Vsebuje izocianat. Lahko povzroči alergijske reakcije. 

 
Drugi podatki  

Viri podatkov: podatki izvirajo iz referenčnih virov in literature.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podatki v tem varnostnem listu po najboljšem vedenju ustrezajo našim dognanjem ob tisku. Ti podatki naj bi vam bili v pomoč pri varnem ravnanju z izdelkom, opisanem v 
varnostnem listu, pri skladiščenju, obdelavi, prevozu in odstranjevanju. Podatki ne veljajo za druge izdelke. Če se izdelek meša ali predeluje z drugimi izdelki ali je del 
obdelovalnega postopka, podatki v tem varnostnem listu, če ni izrecno navedeno drugače, ne veljajo za na novo proizvedene materiale. Vse pretekle izdaje tega varnostnega lista s 
tem prenehajo veljati.  
 
(Podatki o nevarnih sestavinah so bili povzeti po zadnjem veljavnem varnostnem listu dobavitelja.) 


