
VARNOSTNI LIST Datum izdaje: 21.05.2010
Datum revizije: 25.05.2010

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1. IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA

Trgovsko ime:
ACQUARAGIA SILVER 603

Šifra ni podatkov

1.2. UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA

Uporaba Razredčilo za lak.
 

1.3. PODATKI O DOBAVITELJU

Uvoznik/dobavitelj :
MANNERS d.o.o.
Dunajska 421, 1000  Ljubljana
Slovenija
Telefon:01 5612550

Proizvajalec:
F.I.D.E.A. S.R.L.
Via Giuseppe di Vittorio n. 12, 60044 Fabriano (AN)
Italija

TELEFON ZA NUJNE PRIMERE:

od 7h do 15h: 01 5612550
izven delovnega časa (po 15. uri): 112

V primeru lažje zastrupitve se posvetujte z osebnim
zdravnikom. V primeru težje pa pokličite številko 112.

2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH

Vnetljivo
Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.
Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

Učinki/simptomi:

V stiku s kožo: Dolgotrajna in ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči: Dermatitis. Lahko povzroči suho
in razpokano kožo. Lahko pride do razmaščevanja kože.
V stiku z očmi: Dražilno
Vdihavanje: Vdihavanje visokih koncentracij hlapov lahko povzroči draženje dihalnih poti. Znaki/simptomi
lahko vključujejo glavobol, vrtoglavico, slabost.
Zaužitje: Aspiracija v pljuča povzroča kašelj, oteženo dihanje, ki lahko vodi do kemijske pljučnice.

3. SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH

CAS Kemijsko ime EC Index R stavki Nevarnosti Delež
[% ]

1330-20-7 ksilen 215-535-7 601-022-00-9 R10-20/21-38 Xn 1,8
100-41-4 etilbenzen 202-849-4 601-023-00-4 R11-20 F,Xn 0,2
108-67-8 1,3,5-trimetilbenzen 203-604-4 601-025-00-5 R10-37-51/53 N,Xi 0,9
95-63-6 1,2,4-trimetilbenzen 202-436-9 601-043-00-3 R10-20-36/37

/38-51/53 
N,Xn 3,5

78-87-5 1,2-dichloropropane 201-152-2 602-020-00-0 R11-20/22 F,Xn 5-10
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64742-82-1 Nafta (zemeljsko olje), težka
razžvepljena z vodikom

265-185-4 649-330-00-2 R10-51/53-65-66-67 N,Xn 85-95

Pri sestavini z index številko 601-022-00-9 velja opomba  C, ki se glasi: Nekatere organske snovi se lahko dajejo
v promet v specifični izomerni obliki ali kot zmes večih izomer. V prilogi I se včasih v splošni označitvi uporablja
naslednji tip poimenovanja npr.:''ksilenol''.
Pri sestavini z index številko 649-330-00-2 velja opomba  H, ki se glasi:Razvrstitev in označitev snovi z opombo
H ustreza nevarnim lastnostim, ki so prikazane s stavki R v kombinaciji z navedeno skupino nevarnosti. Zahteve
4.člena tega pravilnika glede proizvajalcev, uvoznikov in distributerjev snovi se tičejo vseh ostalih vidikov
razvrščanja in označevanja. Končna oznaka naj bi sledila zahtevam 7. točke priloge VI tega pravilnika. Ta
opomba velja samo za določene kompleksne snovi v prilogi I, ki izvirajo iz premoga in nafte.
Pri sestavini z index številko 649-330-00-2 velja opomba  P, ki se glasi:Snovi ni treba razvrstiti med rakotvorne,
če je dokazano, da je utežni odstotek benzena v snovi manjši od 0,1 %  (EC število 200-753-7). V primeru, da je
snov razvrščena kot rakotvorna, se mora uporabiti tudi opombo E. Če pa snov ni razvrščena kot rakotvorna se
mora uporabiti najmanj naslednje obvestilne stavke S (2-)23-24-62. Ta opomba velja samo za določene
kompleksne snovi iz priloge I, ki izvirajo iz nafte.

4. UKREPI PRVE POMOČI

4.1. Splošni napotki/ukrepi:
Nezavestnemu ponesrečencu ne dajati ničesar jesti ali piti. Ponesrečenca položiti v bočni položaj in poskrbeti
za prehodnost dihalnih poti. V dvomu ali slabem počutju, je potrebno poiskati zdravniško pomoč.

4.2. Prva pomoč:

V primeru zaužitja: Ne izzivati bruhanja! Ponesrečenec naj počiva na toplem. Takoj poiskati zdravniško
pomoč! Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.
Pri (prekomernem) vdihavanju: Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje. V
primeru zastoja dihanja ponesrečencu nudimo umetno dihanje. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo
poiskati zdravniško pomoč.
Pri stiku z očmi: Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Če draženje ne poneha,
poiskati strokovno medicinsko pomoč!
Pri stiku s kožo: Takoj odstraniti onesnažena oblačila in obutev. Pred ponovno uporabo očistiti
onesnažena oblačila in čevlje. Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom takoj izprati z obilico vode in
milom. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU

5.1 Primerna sredstva za gašenje:
gasilni prah; pena; razpršen vodni curek; pesek; zemlja;

5.2 Neprimerna sredstva za gašenje:
Direktni vodni curek;

5.3 Posebne nevarnosti:
Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru ali ob segrevanju. Pri segrevanju lahko pride do tvorjenja zdravju
škodljivih hlapov/plinov. Ogroženo embalažo hladiti z razpršenim vodnim curkom.

5.4 Posebna varovalna oprema za gasilce:
Popolna zaščitna oprema z izolacijskim dihalnim aparatom.

5.5 Dodatni podatki:
ni podatkov

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH
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6.1. Osebni varnostni ukrepi:
Nositi osebno varovalno opremo (poglavje 8). Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Zavarovati možne vire vžiga.
Preprečiti stik z očmi in kožo. Ne vdihavati hlapov/dima! Preprečiti dostop nepooblaščenim osebam. Preprečiti
dostop nezaščitenim osebam.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi:
S primernimi zajezitvami preprečiti izlitje v vode/odtoke/kanalizacijo ali na prepustna tla. V primeru onesnaženja
vode ali tal, obvestiti Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje (112).

6.3. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu:
Pripravek absorbirati z inertnim materialom (absorbent, pesek, žaganje), ga pobrati v posode in prepustiti
pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Prečrpavati z ognjevarno črpalko v primerno označeno embalažo.
Pobrati z uporabo primernega orodja (lopata,...)

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1. Ravnanje:
Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi.
Zagotoviti dobro prezračevanje. Ne vdihavati hlapov/meglice. Zaščititi pred odprtim ognjem in drugimi viri vžiga ali
toplote.

7.2. Skladiščenje:
Hraniti na hladnem in dobro prezračevanem prostoru. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Zaščititi pred
odprtim ognjem, vročino in direktnimi sončnimi žarki. Skladiščiti pri sobni temperaturi. Primerni materiali za
skladiščenje: ogljikova jekla, nerjaveča jekla. Primerni materiali: kositer, cink, teflon; Neprimerni materiali: naravna
guma, butil guma, EPDM, polistiren; Neprimerni materiali: polietilen, polipropilen, poliester, polivinil klorid

7.3 Specifična uporaba:
ni podatkov

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA
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8.1. Preventivni varnostni ukrepi:
Skrbeti za osebno higieno - umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Poskrbeti za dobro prezračevanje
in lokalno odsesavanje na mestih s povečano koncentracijo. Onesnažena oblačila takoj odstraniti in jih očistiti
pred ponovno uporabo. Preprečiti stik z očmi in kožo. Med delom ne jesti, piti in ne kaditi. Ne vdihavati
hlapov/aerosolov.

8. 2. Zavezujoče mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost (Slovenija):
Kemijsko ime CAS,

EC
Razvrstitev Mejne vrednosti KTV Opombe

R M Rf Re mg/m3

Opombe
ml/m3

(ppm)
 etilbenzen  100-41-4

 202-849-4
 442 100 2  K, EU, BAT

 mezitilen; 1,3,5-trimetilbenzen  108-67-8
 203-604-4

 100 20  EU

 ksilen (mešane izomere)  1330-20-7
 215-535-7

 221 50 2  K, EU, BAT

 1,2,4-trimetilbenzen  95-63-6
 202-436-9

 100 20  EU

8. 3. Osebna varovalna oprema:

zaščita dihal: Pri nezadostnem prezračevanju uporabiti zaščito za dihala.
zaščita rok: Zaščitne rokavice, odporne proti kemikalijam
zaščita oči: Zaščitna očala
zaščita kože: Zaščitna obleka (dolg rokav);

8.4. Mejne vrednosti izpostavljanja:
CAS Vrednost Kratkotrajna izpostavljenost

(interval x čas)
tip

100-41-4 1.5 ppm 543 mg/m3 (1 x 15min) BAT (DE)
100-41-4 1.5 ppm 552 mg/m3 (8 x 15min) BAT (DE)
1330-20-7 100 ml/m3 150 ml/m3 (4 x 15min) TLV (US)
1330-20-7 100 ppm 150 ppm (4 x 15min) TLV (US)
64742-82-1 2.5 ml/m3 720 mg/m3 (4 x 10min) TRK (DE)
64742-82-1 100 ml/m3 125 ml/m3 (4 x 15min) OES (UK)
78-87-5 347 mg/m3 310 mg/m3 (4 x 15min) TLV (US)
78-87-5 347 mg/m3 310 mg/m3 (4 x 15min) MAK (DE)

Vir: IUCLID (Podatki so informativni.)

9.FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1.Splošni podatki:
Agregatno stanje: tekoče
Barva: APHA 20 MAX
Vonj: ni podatkov

9.2. Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje:
Vrelišče: 95°C
Plamenišče: 30°C

9.2.1. Eksplozijske meje:
Zgornja meja: ni podatkov
Spodnja meja: ni podatkov
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9.2.2. Drugi podatki:
relativna gostota: 0.790 g/l
Opombe: območje hlapljivosti:0,001%  max območje destilacije: 95-200°C

9.2.3. Viskoznost:
Kinematična: ni podatkov
Dinamična: ni podatkov

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Stabilnost:
Stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za delo/ravnanje/skladiščenje (glej točko 7).

10.2. Pogoji, ki se jim mora izogniti:
Ni posebnosti. Upoštevati navodila za uporabo in skladiščenje.

10.3. Nezdružljive snovi:
Ne mešati z drugimi kemikalijami (detergenti, čistili). Močnim oksidacijskim sredstvom.

10.4. Nevarni produkti razkroja:
Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnih produktov razkroja. Pri gorenju/eksploziji se sproščajo plini, ki
predstavljajo nevarnost za zdravje.

11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

11.1. Toksikološki podatki za pripravek:

11.1.1. Učinki/simptomi:

V stiku s kožo: Dolgotrajna in ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči: Dermatitis. Lahko povzroči suho
in razpokano kožo. Lahko pride do razmaščevanja kože.
V stiku z očmi: Dražilno
Vdihavanje: Vdihavanje visokih koncentracij hlapov lahko povzroči draženje dihalnih poti. Znaki/simptomi
lahko vključujejo glavobol, vrtoglavico, slabost.
Zaužitje: Aspiracija v pljuča povzroča kašelj, oteženo dihanje, ki lahko vodi do kemijske pljučnice.

11.1.2. Posebni učinki na zdravje človeka:

Rakotvornost: ni podatkov
Mutagenost: ni podatkov
Reproduktivna toksičnost: ni podatkov

11.1.3. Akutna toksičnost:
ni podatkov

11.2. Toksikološki podatki za posamezne snovi (sestavine pripravka):
ni podatkov

11.2.1. Akutna toksičnost za posamezne sestavine pripravka:
CAS Poti izpostavljenosti

Oralno
(mg/kg teže)

Dermalno
(mg/kg teže)

Inhalacijsko

1330-20-7 LD50/podgana: 4300 - 8700 mg/kg LD50/kunec:4350 - 2000 mg/kg LC50/podgana/4h:47635 - 18.3 mg/l
LC50/podgana/4h:6350 - 18.3 ppm

100-41-4 LD50/podgana: 3500 - 2500 mg/kg
LD50/miš: 3523 - 2500 mg/kg

LD50/kunec:17800 - 3160 mg/kg
LD50/kunec:15354 - 3160 mg/kg

LC50/podgana/4h:17.2 - 0 mg/l
LC50/podgana/2h:13367 - 0 ppm
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95-63-6 LD50/podgana: 3400 - 6000 mg/kg LD50/kunec:3160 - 5730 mg/kg

78-87-5 LD50/podgana: 460 - 2000 mg/kg
LD50/podgana: 487 - 2000 mg/kg

LD50/podgana:2000 - 7940 mg/kg
LD50/podgana:2340 - 7940 mg/kg

LC50/miš/10h:2.256 - 12.4 mg/l
LC50/podgana/8h:14 - 12.4 mg/l

64742-82-1 LD50/podgana: 5000 - 6000 mg/kg LD50/kunec:3160 - 20000 mg/kg LC50/podgana/6h:12 - 39 mg/l
Vir: IUCLID (Podatki so informativni.)

12. EKOLOŠKE INFORMACIJE

12.1. Ekotoksikološki podatki za pripravek

12.1.1. Splošno
Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali kanalizacijo.

12.2 Ekotoksikološki podatki za posamezne sestavine pripravka

12.2.1. Akutna toksičnost
CAS Vrsta

Ribe Vodne bolhe Alge
1330-20-7 LC50/24h: 1080000 - 0.16 µ/l

LC50/96h: 780000 - 17300 µ/l
EC50/96h: 500 - 18000 µ/l
EC50/24h: 500 - 18000 µ/l

LC50/72h:100 - 3.92 µ/l

100-41-4 LC50/96h: 32 - 1640 mg/l
LC50/48h: 44 - 1640 mg/l

EC50/24h: 14400 - 0 µ/l
EC50/96h: 0.49 - 2.4 mg/l

LC50/72h:44 - 0 mg/l
LC50/8dni:4.8 - 0 mg/l

95-63-6 LC50/48h: 9.22 - 13 mg/l EC50/96h: 17.95 - 50 mg/l
EC50/48h: 6.14 - 50 mg/l

78-87-5 LC50/24h: 360 - 1750 mg/l
LC50/24h: 194 - 1750 mg/l

EC50/24h: 277 - 100 mg/l
EC50/72h: 277 - 100 mg/l

LC50/72h:84 - 4680 mg/l
LC50/72h:50 - 4680 mg/l

64742-82-1 EC50/96h: 10000 - 10000 mg/l
Vir: IUCLID (Podatki so informativni.)

13.SMERNICE ZA ODSTRANJEVANJE

13.1. Odstranjevanje (odpadnega) pripravka:
Z odpadkom ravnati v skladu s predpisi: prepustiti pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih
odpadkov.

Šifra odpadka: ni podatkov

13.2. Odstranjevanje (odpadne) embalaže:
Popolnoma izpraznjeno embalažo prepustiti pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Popolnoma izpraznjeno
embalažo odstraniti v skladu s predpisi.

Šifra odpadka: ni podatkov

Opombe:
ni podatkov

14. INFORMACIJE O TRANSPORTU

14.1. Razvrstitev:
UN številka: 1263
Ime in opis: BARVA, BARVAM SORODNE SNOVI
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Razred: 3
Embalažna skupina: III
Nalepka nevarnosti: 3
Omejene količine: LQ7
Številka nevarnosti: 30
Kod omejitve za
predor:

D/E

Prevozna skupina: 3

Dodatni predpisi: Podatki niso na voljo.

Posebni ukrepi in pogoji: Podatki niso na voljo.

Opombe:
ni podatkov

15. ZAKONSKO PREDPISANE INFORMACIJE

15.1. Označitev snovi/pripravka:

15.1.1. Simboli:
N

Okolju nevarno

Xn

Zdravju škodljivo

15.1.2. R stavki (opozorilni stavki):
R10 Vnetljivo
R51/53 Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.
R66 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
R67 Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

15.1.3. S stavki (obvestilni stavki):
S2 Hraniti izven dosega otrok.
S23a Ne vdihavati hlapov/meglice.
S24 Preprečiti stik s kožo.
S29 Ne izprazniti v kanalizacijo.
S43e Za gašenje uporabiti pesek, gasilni prah ali ogljikov dioksid. Ne uporabljati vode!
S62 Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

15.1.4. Vsebuje:
Nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljena z vodikom

15.2. Označitev po direktivi 2004/42/ES (DECO):
ni podatkov

15.3. Informacije o predpisih:

Upoštevani predpisi:

Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006
Zakon o kemikalijah /ZKem/ (Ur.l. RS, št. 110/2003, 47/2004, 16/2008)
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Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Ur.l. RS, št. 35/2005, 54/2007)
Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Ur.l. RS, št. 67/2005, 137/2006)
Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. 34/2008)
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l. RS, št. 84/2006, 106/2006, 110/2007)
Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga
/ADR/ (Ur.l. RS, št. 9/2007)
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur.l. RS, št.
100/2001, 39/2005, 53/2007)

16. DRUGE INFORMACIJE

16.1. Viri varnostnega lista:
Varnostni list (italijanski), ACQUARAGIA SILVER 603, F.I.D.E.A. Spa, datum izdaje: 7.1.2009

16.2. Besedila R stavkov iz poglavja o sestavi:
R10 Vnetljivo
R11 Lahko vnetljivo.
R20 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
R20/21 Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo.
R20/22 Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju.
R36/37/38 Draži oči, dihala in kožo.
R37 Draži dihala.
R38 Draži kožo.
R51/53 Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.
R66 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
R67 Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

16.3. Spremembe:
ni podatkov

16.4. Pomen uporabljenih kratic:
n.a. - not applicable/not available - ni uporabno/ni podatkov

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v
stanju v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe
ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka
je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane
v tehničnih informacijah.
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