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VARNOSTNI LIST 
 

 
1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 

 
 
1.1 Identifikator izdelka:  
    Trgovsko ime pripravka:                  Isonit Roofpainting - Glos 12,20,50  
     Koda:                                             - 
1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi  in odsvetovane uporabe: Barva za strehe  
 
1.3 Podrobnosti o dobavitelju            

varnostnega lista: 
Metrotile Adria d.o.o.  
Motnica 9 
1236 Trzin 
Tel.: 01-234 27 56 
Fax.: 01-234 27 55 
e-naslov: info@metrotile.si 
 

Pri p roizvajal cu: 
 
 
    

Iso Paint Nordic A/S  
Tværvej 8  
6640 Lunderskov  
Fax: 0045 7633  3115 
Tel.: 0045 7633  3114  Od ponedeljka do četrtka od 8-16 h; 
petek 8-15 h 
e-mail: driftslab@isopaint.dk 
 

1.4 Telefonska številka za nujne primere:  V primeru zdravstvene ogroženosti se posvetovati z osebnim 
ali dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti poklicati tel. 112. 

 
 
2. UGOTOVITV NEVARNOSTI  

 

 
2.1 Razvrstitev zmesi: Ni nevaren proizvod. 
 
2.2 Elementi etikete: 

 

 Simbol nevarnosti: - 
 
Navedbe na embalaži: Niso potrebne. 
 
     R-stavki:    - 
    S-stavki :  - 
 

2.3 Druge nevarnosti: Ni podatkov. 
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3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH 

 

 
3.1 Zmes: Ne vsebuje nevarnih snovi, ki bi jih bilo potrebno navajati. 
 
 
4. UKREPI ZA PRVO POMOČ 

 
 
4.1 Opis ukrepov za prvo pomo č: 
 

Splošna informacija:  Če je potrebna zdravniška pomoč pokažite varnostni list ali etiketo. 
 

Po vdihavanju:  Počivati na svežem zraku. 
 

Po stiku s kožo:  Odstraniti polito obleko in obutev. Takoj izmiti z milom in vodo in spirati z 
vodo. Ne uporabljati razredčil in topil.   
 

Po stiku z o čmi:  Odstraniti kontaktne leče. Oči pri odprtih vekah izprati z vodo vsaj 15 
minut oz. dokler draženje ne premine. Če draženje ne premine poiskati 
zdravniško pomoč. 
 

Po zaužitju:  Usta sprati in popiti kozarec vode po požirkih. V primeru, da težave ne 
minejo poiskati zdravniško pomoč.   
 

4.2 Najpomembnejši simptomi in u činki, akutni in zapozneli: Navedeno v 11. točki. 
       
4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrb e in posebnega zdravljenja: Ravnati po 

navodilih zdravnika. Pokazati varnostni list.  
 
 
5. PROTIPOŽARNI UKREPI  

 
 
5.1 Sredstva za gašenje:  Proizvod ni vnetljiv.  
 
5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:  Ni posebnih nevarnosti. 
 
5.3 Nasvet za gasilce:       Uporabiti popolno zaščitno opremo s samostojnim dihalnim aparatom.  

 
 
6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH  
 
 
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaš čitna oprema in postopki v sili : Ni podatkov.  
 
6.2 Okoljevarstveni ukrepi : Preprečiti odtekanje v kanalizacijo, vodotoke ali podtalnico ali tla. V primeru 

večjih razlitij v okolje obvestiti pristojne organe.  
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     6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:  Zajeziti izlitje, ga pokriti s primernim vpojnim 
materialom (n.pr. pesek, žagovina, specialna sredstva za kisline, univerzalna 
sredstva) premešati in zbrati v primerni posodi ter jo odstraniti po postopkih iz 
poglavja 13. Tla razlitja sprati z veliko vode.  

 
     6.4 Sklicevanje na druge oddelke:   Informacije za varno uporabi v točki 7, za osebno zaščitno opremo v točki 

8, za odstranjevanje v točki 13. 
 

 
7. RAVNANJE IN SKLADIŠ ČENJE  
 

 
7.1 Varnostn i ukrepi za varno ravnanje : Preprečiti stik s kožo in očmi. Med delom ne jesti, piti ali kaditi.  
 
7.2 Pogoji za varno skladiš čenje, vklju čno z nezdružljivostjo :  Hraniti ločeno od hrane pijače in krmil.  
                                     Preprečiti izpostavljenost direktni sončni svetlobi. Hraniti v originalni embalaži. 

Razred skladiščenja: 12. Ne sme zmrzniti. 
 
7.3 Posebne kon čne uporabe :  Dovoljena uporaba je navedena v točki 1.2..  
 
 
8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠ ČITA 
 
 
8.1 Parametri nadzora:            Ne vsebuje snovi z mejnimi vrednostmi. 
 
8.2 Nadzor izpostavljenosti: 

Splošno : Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Po delu vedno umiti roke. 
 

Zaščita dihal:
  

Zaščita ni potrebna.  

Zaščita oči:        Zaščitna očala s stranskimi ščitniki v primeru nevarnosti brizga. 
 
Zaščita rok:       Zaščitne rokavice iz plastike ali gume.  Izbira primernih rokavic ni odvisna samo od 

materiala, temveč tudi od kakovosti in pogojev uporabe. Ker je izdelek pripravek in 
vsebuje več različnih snovi, ni možno vnaprej oceniti obstojnosti materiala, zato je 
rokavice nujno  pred uporabo testirati. Upoštevati podatke proizvajalca rokavic.       

                                 
Zaščita telesa:  Zaščitna obleka. 

 
 
9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI   
 

 
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih last nostih: 
 
Izgled: 
Vonj: 
Gostota: 

 
Tekočina 
šibek 
1,2 g/cm3 
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pH (koncentrat):  
Topnost v vodi: 
 

8,5 - 9,5 
100 g / 100 ml 
 

9.2 Drugi podatki:                  Ni podatkov. 
 
 
10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST   
 
 
10.1 Reaktivnost: Ni podatka.  
 
10.2 Kemijska stabilnost: Ni podatka.  
 
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij:   Ni podatka. 
 
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti: Ni podatka.   
 
10.5 Nezdružljivi materiali :  Močni oksidanti. 

 
10.6 Nevarni produkti razgradnje:  Ni podatka. 
 
 
11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE   
 
 
11.1 Podatki o toksikoloških u činkih:   
 
Akutna strupenost 
 

Vdihavanje: Iz proizvoda se ne sproščajo nevarne hlapne snovi.  
 
Zaužitje: Pri zaužitju lahko pride do neugodnega počutja.   
 
Učinki na kožo: Lahko povzroči rahlo draženje.  
 
Učinki na o či: Kratkotrajni dražilni učinek.  
 
Dolgoro čni učinki: Niso znani. 
 
 
12. EKOLOŠKE INFORMACIJE   
 
 
12.1 Strupenost: Ni podatkov.  
 
12.2  Obstojnost in razgradljivost:  Ni podatka. 
 
12.3 Zmožnost kopi čenja v organizmih:  Ni podatka. 

 
12.4 Mobilnost v tleh:             Ni podatka. 



 
 

Isonit Roofpainting - Glos 12,20,50  
 

Metrotile Adria d.o.o. 
 

 
Stran 5/6 

Št. revizije: 2 
          Datum revizije: 5.7.2013

 
 
  
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB: Ni podatkov. 
 
12.6 Drugi škodljivi u činki: Ni podatkov. 
 
 
13. ODSTRANJEVANJE   
 
 
13.1 Metode ravnanja z odpadki: Izdelka nikdar odstranjevati skupaj s komunalnimi odpadki ali ga 

odlagati v vodotoke ali v kanalizacijo. V skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki izdelek  ni nevaren 
odpadek. Klasifikacijska številka odpadnega izdelka je:  08 01 12. 
Odpadni izdelek oddati pooblaščenemu zbiralcu odpadkov.  
 
Odpadna embalaža: Popolnoma prazno in sprano embalažo oddati k plastični embalaži za 
reciklažo.  
 

 
14. INFORMACIJE O TRANSPORTU  
 
 

 Kopenski transport 
ADR/RID 

Transport po morju  
IMDG 

Zračni transport  
IATA 

14.1. Številka  UN  - - - 

14.2. Pravilno odpremno ime - - - 

14.3. Razredi nevarnosti prevoza - - - 

14.4. Skupina pakiranja - - - 

14.5. Nevarnosti za okolje - - - 

14.6. Posebni previdnostni ukrepi 
za uporabnika 

- - - 

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

- - - 

  
 
15. ZAKONSKO PREDPISANE INFORMACIJE  
 
    
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in oko lju, specifi čni za snov ali zmes: 
 

Ta dokument je bil napisan v skladu s spodaj navedenimi regulativami.  
1. Directiva1999/45/ES z dopolnitvami 
2. Directiva 67/548/EGS z dopolnitvami 
3. Uredba (ES) 1907/2006 (REACH) 
4. Uredba (ES)  1272/2008 (CLP) 
5. Uredba (ES)) 790/2009 (I Atp. CLP) 
6. Uredba (ES) 453/2010 
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Snovi na seznamu XIV (1907/2006): Ne vsebuje. 
Snovi na kandidatni listi (59.člen Reach): Ne vsebuje. 
 

15.2 Ocena kemijske varnosti:    Ni izdelana.         
                          
 
16. DRUGE INFORMACIJE 
 
 
Viri:  Varnostni list dobavitelja. 
 
Omejitvena klavzula:  Informacije v tem varnostnem listu se nanašajo samo na imenovani izdelek in ni 

nujno, da veljajo, kadar se ta material uporablja v kombinaciji z drugimi 
materiali ali v procesih, ki niso predvideni v navodilu za uporabo. Te informacije 
so po najboljših spoznanjih in prepričanju dobavitelja točne in zanesljive na dan 
nastanka tega Varnostnega lista. Uporabnikova odgovornost pa je, da ugotovi 
njihovo primernost v njegovih specifičnih prilikah rabe izdelka. 
 
Podatki v Varnostnem listu niso izkaz kakovosti izdelka, so le napotilo za 
organizacijo varne rabe izdelka pri uporabniku. 

 
Spremembe v zadnji reviziji:  Naslov distributerja – točka 1. 
  
Besedilo R in H stavkov iz kov iz pogl. 3: - 
 
 
 
 


