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ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

· 1.1 Identifikator izdelka
· Trgovsko ime: Čistilo za stenske in talne ploščice
· Sortiment: MELLERUD CLASSIC
· Številka artikla: 2062000936
· EAN: 4004666000936
· Številko registracije Vse sestavine te mešanice so bile registrirane v skladu z uredbo REACh (prej).
· 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
· Uporaba snovi / pripravka
čistilec površine
Čistilno sredstvo, kisel
Izdelek je namenjen širši javnosti.

· Odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo.
· 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
· Proizvajalec/dobavitelj:

MELLERUD CHEMIE GmbH
Bernhard-Röttgen-Waldweg 20
41379 Brüggen / Niederrhein

Tel.  +49 (0)2163 – 950 90-0
Fax  +49 (0)2163 – 950 90-120

E-Mail: service@mellerud.de
Internet: www.mellerud.de

· Področje/oddelek za informacije:
Oddelek za raziskave in razvoj
E-mail: labor@mellerud.de

· Nacionalna kontaktna točka:
TOPDOM d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28b 1262
Dol pri Ljubljani SLOVENIJA
Tel. 00386 1 58 90 700
E-Mail: info@topdom.si

· 1.4 Telefonska številka za nujne primere:
· Evropska številka za klice v sili:

V primeru zdravstvene nevarnosti se posvetujte z osebnim ali dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske
nevarnosti pokličite telefonsko številko 112.

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

· 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
· Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Povzroča draženje kože.
Eye Irrit. 2 H319 Povzroča hudo draženje oči.

· 2.2 Elementi etikete
· Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
· Piktogrami za nevarnost

GHS07

· Opozorilna beseda Pozor
· Stavki o nevarnosti

H315 Povzroča draženje kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.

· Previdnostni stavki
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih

imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
(nadaljevanje na strani 2)
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P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
· 2.3 Druge nevarnosti Nihče pri normalni uporabi.
· Rezultati ocene PBT in vPvB
· PBT: Ni uporaben.
· vPvB: Ni uporaben.

* ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

· 3.1 Snovi Ta proizvod je zmes.
· 3.2 Zmesi
· Opis: Vodna mešanica
· Nevarne sestavine:

CAS: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Reg.nr.: 01-2119457026-42-XXXX

Citronska kislina
Eye Irrit. 2, H319

2,5-<5%

CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
Število indeks: 603-002-00-5
Reg.nr.: 01-2119457610-43-XXXX

Etanol
Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
Specifična mejna koncentracija: Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 50 %

1-<2,5%

CAS: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
Reg.nr.: 01-2119485579-17-XXXX

glikolna kislina
Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318
Acute Tox. 4, H332

1-<2,5%

· SVHC
Zmes ne vsebuje “Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost" (SVHC)  0,1%, ki jih je objavila Evropska agencija
za kemikalije (ECHA) v 57. clenu REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

· Uredba (ES) št. 648/2004 o detergentih / Označevanje vsebine
neionske površinsko aktivne snovi <5%
organic acid, dišave (HEXYL CINNAMAL)

· Dodatni napotki: Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

· 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč
· Splošni napotki:

S proizvodom onesnaženo oblačilo nemudoma odstraniti.
Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku.

· v primeru vdihavanja:
Skrbeti za svež zrak.
V primeru težav pripeljati v zdravniško oskrbo.

· če pride v stik s kožo:
Takoj sprati z vodo.
Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

· če pride v stik z očmi:
Odstranite kontaktne leče.
Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo. Pri trajajočih težavah se posvetovati z zdravnikom.

· če snov zaužijerno:
Ne povzročiti bruhanja, takoj poklicati pomoč zdravnika.
Izprati usta in piti obilo vode.

· 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli
Povzroča hudo draženje oči.
Povzroča draženje kože.

· 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Postopek bi v splošnem moral biti značilen in usmerjen v lajšanje posledic.

 SI 
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* ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

· 5.1 Sredstva za gašenje
· Ustrezna sredstva za gašenje:

CO2, gasilni prah ali vodni curek. Večji požar gasiti z razpršenim vodnim curkom.
· Iz varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gašenje: Za to mešanico ni omejitev za gasivna sredstva.
· 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Pri požaru se lahko sproščajo:
Ogljikov monoksid (CO) in Ogljikov dioksid (CO2)

· 5.3 Nasvet za gasilce
· Posebna zaščitna oprema:

Ne glede na zrak v okolici nositi dihalni aparat.
Ne vdihavati eksplozivnih in vnetljivih plinov.

· Drugi podatki
Ostanke požara in kontaminirano vodo za gašenje je treba odstraniti v skladu z uradnimi predpisi.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

· 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili
Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8).
Pri učinkovanju pare/prahu/aerosola uporabiti dihalno zaščito.

· 6.2 Okoljevarstveni ukrepi:
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.
Preprečiti, da se razširi po površini (npr. z zajezitvijo ali oljnimi zaporami).
Pri vdoru v vodotoke ali kanalizacijo obvestiti pristojne upravne organe.

· 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:
Manjše količine razredčiti z veliko količino vode in sprati v kemični odtočni kanal.
Pobrati z materialom, ki veže nase tekočino (pesek, kremenka, snov ki veže kislino, snov ki veže vse snovi,
žaganje).
V ustreznih posodah odpeljati na reciklažo ali odpad.
Pobran material odstraniti v skladu s predpisi.

· 6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.
Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

· 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Upoštevajte opozorila na nalepki/etiketi.
Skrbeti za dobro zračenje/izsesavanje na delovnem mestu.
Pri razredčevanju vselej najprej predložiti vodo in proizvod umešati vanjo.
Omejiti je treba količino zaloge na delovnem mestu.

· Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji: Posebni ukrepi niso potrebni.
· Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:

Ne jesti, piti, kaditi ali njuhati ob delu.
Prepovedano shranjevanje živil v delovnem prostoru.
Preventivna zaščita kože z zaščitnim mazilo.
Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.
Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
Izogniti se stiku z očmi in kožo.

· 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
· Skladiščenje:
· Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah:

Hraniti samo v originalni posodi.
Poskrbeti, da bodo tla obstojna proti kislini.

· Napotki za skupno skladiščenje: Skladiščiti ločeno od živil.
· Drugi podatki glede pogojev skladiščenja: Nobeni
· Priporočana temperatura skladiščenja: +5 °C do +40 °C

(nadaljevanje na strani 4)
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· Kategorija skladiščenja: 10
· 7.3 Posebne končne uporabe

Glejte Oddelek 1.2
Preostale izdelke MELLERUD najdete na www.mellerud.de

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

· 8.1 Parametri nadzora
· 8.1.1 Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:

CAS: 64-17-5 Etanol
MV (SI) trenutna vrednost: 1920 mg/m3, 1000 ppm

dolgoročna vrednost: 960 mg/m3, 500 ppm
Y 

· Mejne vrednosti izpostavitve razkrojnih produktov: Opombe: Ni podatkov
· 8.1.2 DNEL
· Delavci

CAS: 79-14-1 glikolna kislina
DNEL Akutna – vdihavanje, sistemski učinki 9,2 mg/m3

DNEL Dolgotrajna – dermalna, sistemski učinki 57,69 mg/kg-bw/day
DNEL Akutna – vdihavanje, lokalni učinki 9,2 mg/m3

DNEL Dolgotrajna – vdihavanje, lokalni učinki 1,53 mg/m3

DNEL Dolgotrajna – vdihavanje, sistemski učinki 10,56 mg/m3

· 8.1.3 PNEC

CAS: 64-17-5 Etanol
PNEC vode, sladka voda 0,96 mg/l
PNEC čistilnih napravah (STP) 580 mg/l
PNEC Sekundarna zastrupitev 720 mg/kg food
PNEC usedlina, sladka voda 3,6 mg/kg dw
PNEC vode, občasno sproščanje 2,75 mg/l
PNEC vode, morska voda 0,79 mg/l

CAS: 79-14-1 glikolna kislina
PNEC vode, sladka voda 0,0312 mg/l
PNEC čistilnih napravah (STP) 7 mg/l
PNEC Sekundarna zastrupitev 16,66 mg/kg food
PNEC usedlina, sladka voda 0,115 mg/kg dw
PNEC usedlina, morska voda 0,0115 mg/kg dw
PNEC vode, morska voda 0,0031 mg/l
PNEC Tla 0,007 mg/kg soil dw

· 8.1.4 Sestavine z biološkimi mejnimi vrednostmi: Podatki niso na voljo.
· Dodatni napotki: Za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni seznami.
· 8.2 Nadzor izpostavljenosti
· 8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor: Glej poglavje 7. Nadaljnje ukrepanje ni potrebno.
· 8.2.2 Osebna zaščitna oprema:
· Zaščita dihal:

Ob pravilni uporabi in pod normalnimi pogoji zaščita dihal ni potrebna.
Zaščita dihal je potrebna pri:
Aerosol ali nastajanje megle
prekoračitvi mejnih vrednosti

· (Lahka) naobrazna maska, ki se priporoča za posredovanje za kratek čas:
Kombinirani filter A-P (SIST EN 141) (barvna koda: rjava-bela)
Dobavitelj mora zagotoviti, da vzdrževanje, čiščenje in preskušanje zaščitnih dihalnih naprav poteka v skladu z
navodili proizvajalca.Ti ukrepi morajo biti ustrezno dokumentirani.

· Zaščita rok:
· Ob kratkem stiku z roko: Zaščita rok ni potrebna.

(nadaljevanje na strani 5)
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· Bei häufigerem Handkontakt: Zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (EN 374)
· Material za rokavice

Nitrilkavčuk
Priporočena debelina materiala:  0,4 mm
na primer Ultranitril 492 (Mapa GmbH)

· Čas prodiranja skozi material za rokavice
> 480 min
Dodatni podatki: Podatki temeljijo na lastnih testih, literaturi in informacijah proizvajalcev rokavic ali so
pridobljeni po analogiji s podobnimi snovmi. Treba je opozoriti, da je vsakodnevno življenje kemične zaščitne
rokavice v praksi lahko znatno krajše od časa prepustnosti, ki ga določajo preskusi zaradi številnih dejavnikov
vpliva (npr. Temperatura). Zaradi velikega števila tipov je treba upoštevati navodila proizvajalca.

· Zaščita oči:
Zaščitna očala navadno niso potrebna. Vendar je njihova uporaba priporočena v tistih primerih, kjer lahko pride
do pljuskov pri rokovanju s sredstvom.
Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (SIST EN 166).

· 8.2.3 Omejitev in nadzor izpostavljenosti okolja Glej točki 6 in 7.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

· 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
· Splošne navedbe

· 9.1.1 Videz:
Oblika: Tekoč
Barva: brezbarven

· Vonj: agrumov
· Mejne vrednosti vonja: Ni pomembno za varnost

· 9.1.2 Osnovni podatki, ki so pomembni za varnost:
Vrednost pH 2,1< pH ≤ 2,5 (DIN 19268)

· Sprememba stanja
Tališče/ledišče: Ni določen.
Začetno vrelišče in območje vrelišča: ≥100 °C

· Plamenišče: 66°C (EN ISO 13736)

· Vnetljivost (trdno, plinasto): Ni podatkov / Ni določeno

· Temperatura razpadanja: Ni določen.

· Temperatura samovžiga: Proizvod ni samovnetljiv.

· Eksplozivne lastnosti: Proizvod ni eksploziven.

· Meje eksplozije:
spodnja: Ni pomembno za varnost
zgornja: Ni pomembno za varnost

· Oksidativne lastnosti: Se ne uporablja.

· Parni tlak pri 20°C: ≤23 hPa (*Water)

· Gostota pri 20°C: 1,01 g/cm3 (ISO 387)
· Relativna gostota pri 20°C ~1,015
· Parna gostota: Ni določen.

· Hitrost izparevanja Ni določen.

· Topnost v / se meša s/z
voda: Se popolnoma meša.

· Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda: Ni podatkov / Ni določeno

· Viskoznost:
dinamična Ni določen.
kinematična: Ni določen.

(nadaljevanje na strani 6)
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· Jedko za kovine:
Zaključek/Povzetek Na podlagi razpoložljivih podatkov uvrstitveni kriteriji

niso izpolnjeni.
Ne povzroča korozije na kovine.

· 9.2 Drugi podatki Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

· 10.1 Reaktivnost Glejte Oddelek 10.3.
· 10.2 Kemijska stabilnost
· Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti:

Pri skladiščenju in postopanju v skladu z navodili se ne razgradi.
· 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij Nevarne reakcije niso znane.
· 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti Druge relevantne informacije niso na voljo.
· 10.5 Nezdružljivi materiali: Druge relevantne informacije niso na voljo.
· 10.6 Nevarni produkti razgradnje: V primeru požara: Glej Oddelek  5.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

· 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih
· Akutna strupenost
· Nevarne sestavine:
· Eksperimentalni/izračunani podatki:

CAS: 5949-29-1 Citronska kislina
Akutna oralna toksičnost LD50 5400 mg/kg bw (Podgana) (OECD 401)
Akutna dermalna toksičnost LD50 >2000 mg/kg bw (Podgana) (OECD402)
Akutna inhalacijska toksičnost Študija ni na voljo

CAS: 64-17-5 Etanol
Akutna oralna toksičnost LD50 10470 mg/kg bw (Podgana) (OECD 401)
Akutna dermalna toksičnost LD50 15800 mg/kg bw
Akutna inhalacijska toksičnost LC50/4h/Dampf 50000 mg/l (Podgana) (OECD403)

CAS: 79-14-1 glikolna kislina
Akutna oralna toksičnost LD50 2040 mg/kg bw (Podgana) (EPA OPP 81-1 (Acute Oral

Toxicity))
Akutna dermalna toksičnost LD50 >5000 mg/kg bw (Strokovna presoja) (Študija iz

znanstvenih razlogov ni potrebna)
Akutna inhalacijska toksičnost LC50/4h/Dampf 3,6 mg/l (Podgana) (OECD403)

· Izdelek / zmes:
· Ocena akutne strupenosti (ATE(MIX)) - Metoda izračuna:

Akutna oralna toksičnost -  (Ni relevantno)
Akutna dermalna toksičnost -  (Ni relevantno)
Akutna inhalacijska toksičnost ATEmix (vapor) 257 mg/l/4h

· Razvrščanje:
Ni akutno strupena  (Merila za razvrstitev niso izpolnjena)

· jedkost za kožo/draženje kože
· Nevarne sestavine:
· Eksperimentalni/izračunani podatki:

CAS: 5949-29-1 Citronska kislina
Rezultat/ocena: Ne draži  (Kunec) (OECD404)

CAS: 64-17-5 Etanol
Rezultat/ocena: Ne draži  (Kunec) (OECD404)

(nadaljevanje na strani 7)
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CAS: 79-14-1 glikolna kislina
Rezultat/ocena: Kategorija 1B (Jedko)  (Kunec) (OECD404)

· Izdelek / zmes:
· Razvrščanje:

Kategorija 2 (Dražilen)  (načelo aditivnosti)

· resne okvare oči/draženje
· Nevarne sestavine:
· Eksperimentalni/izračunani podatki:

CAS: 5949-29-1 Citronska kislina
Rezultat/ocena: Močno draži  (Kunec) (OECD 405)

CAS: 64-17-5 Etanol
Rezultat/ocena: Kategorija 2 (Dražilen)  (Kunec) (OECD 405)

CAS: 79-14-1 glikolna kislina
Rezultat/ocena: Kategorija 1 (Trajne okvare vida)  (Kunec) (OECD 405)

· Izdelek / zmes:
· Razvrščanje:

Reizwirkung auf die Augen, Kategorie 2  (načelo aditivnosti)

· preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože
· Nevarne sestavine:
· Eksperimentalni/izračunani podatki:

CAS: 5949-29-1 Citronska kislina
Rezultat/ocena: Ne povzroča preobčutljivosti  (Študija iz znanstvenih razlogov ni potrebna)

Ne povzroča preobčutljivost dihal  (Ni relevantno)

CAS: 64-17-5 Etanol
Rezultat/ocena: Ne povzroča preobčutljivosti  (Morski prašiček) (OECD406)

Ne povzroča preobčutljivost dihal  (Ni uvrščeno (ni podatkov))

CAS: 79-14-1 glikolna kislina
Rezultat/ocena: Ne povzroča preobčutljivosti  (Morski prašiček) (OECD406)

Ne povzroča preobčutljivost dihal  (Ni uvrščeno (ni podatkov)) (Študija ni na voljo)
· Izdelek / zmes:
· Eksperimentalni/izračunani podatki:

Rezultat/ocena: Študija ni na voljo

· Razvrščanje:
Ne povzroča preobčutljivosti  (Merila za razvrstitev niso izpolnjena) (ocena na podlagi sestavin)

· Izkušnje na ljudeh:
Izdelek vsebuje etanol. Mednarodna agencija za raziskave raka je klasificirala alkoholne pijače kot
kancerogene. Izpostavljenost etanolu med uporabo izdelka se ne predvideva, da lahko povzroči raka.

· Učinki CMR (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnoževanje)
· Mutagenost za zarodne celice

Izdelek / zmes:
Zaključek/Povzetek
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

· Rakotvornost
Izdelek / zmes:
Zaključek/Povzetek
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(nadaljevanje na strani 8)
 SI 



stran: 8 / 12

Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31

Datum izdaje: 07.05.2019 Sprememba: 20.02.2019Številka različice: 1.03

Trgovsko ime: Čistilo za stenske in talne ploščice

(nadaljevanje od strani 7)

49.0.12

· Strupenost za razmnoževanje
Izdelek / zmes:
Zaključek/Povzetek
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

· STOT – enkratna izpostavljenost
Izdelek / zmes:
Zaključek/Povzetek
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

· STOT – ponavljajoča se izpostavljenost
Izdelek / zmes:
Zaključek/Povzetek
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

· Nevarnost pri vdihavanju
Izdelek / zmes:
Zaključek/Povzetek
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

· 12.1 Strupenost
Ekotoksikološke lastnosti te mešanice določajo ekotoksikološke lastnosti posameznih komponent (glej poglavje
3).

· Toksičnost vode:
· Nevarne sestavine:
· Eksperimentalni/izračunani podatki:

CAS: 5949-29-1 Citronska kislina
EC50/72 h 120 mg/l (Daphnia magna (Vodna bolha)) (IUCLID)
LC50/96 h 440-760 mg/l (Leuciscus idus (Jez)) (IUCLID)

CAS: 64-17-5 Etanol
EC50/48 h 12340 mg/l (Daphnia magna (Vodna bolha))
LC50/96 h 13000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (rainbow trout)) (OECD 203)

CAS: 79-14-1 glikolna kislina
EC50/48 h 141 mg/l (Daphnia magna (Vodna bolha)) (OECD 202)
EC50/72 h 44 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
LC50/96 h 164 mg/l (Pimephales promelas(debeloglava gavčica)) (US EPA PA Guidelines Subdivision  E,

72-2)
· Izdelek / zmes:
· Razvrščanje:

Ni nevarno za vodno okolje  (Merila za razvrstitev niso izpolnjena) (načelo aditivnosti)

· 12.2 Obstojnost in razgradljivost
· Nevarne sestavine:

CAS: 5949-29-1 Citronska kislina
Vztrajnost  (Ni podatkov)
Biorazgradljivost 98 % (28 d) (OECD301 B CO2 Evolution Test)

CAS: 64-17-5 Etanol
Vztrajnost  (Ni podatkov)
Biorazgradljivost 94 % (28 d) (OECD 301E Modified OECD Screening Test)

CAS: 79-14-1 glikolna kislina
Vztrajnost  (Ni podatkov)
Biorazgradljivost 89,6 % (7 d) (OECD301D Closed Bottle Test)

(nadaljevanje na strani 9)
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· Izdelek / zmes:
· Zaključek/Povzetek

Proizvod je biološko lahko razgradljiv.
Ocena je izpeljana iz lastnosti posameznih sestavin.

· 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih
· Nevarne sestavine:

CAS: 5949-29-1 Citronska kislina
Biokoncentracijski faktor (BCF) 3,2 (Berechnungsmethode)

CAS: 64-17-5 Etanol
log P(o/w) ≤0,31 (dodatni izračun) (US EPA ,2002)

CAS: 79-14-1 glikolna kislina
Bioakumulacijski potencial <3 (log kow)

· Izdelek / zmes:
· Zaključek/Povzetek

Bioakumulacijski potencial ni pričakovan.
V organizmih se ne kopiči.

· 12.4 Mobilnost v tleh Opombe: Ni podatkov

· Toksično delovanje z ekološkega vidika:
· Opomba: Škodljivo deluje na vodne organizme predvsem zaradi spremembe pH vrednosti.
· Karakteristike v čistilnih napravah: Opombe: Ni podatkov
· Ovirano dihanje komunalno obogatenega blata EC 20 (mg/l po ISO 8192 B): Opombe: Ni podatkov
· Drugi ekološki napotki:
· Vrednost BSB5: Opombe: Ni podatkov
· Splošni napotki:

Tenzid (i), ki je (so) prisoten (prisotni) v tem pripravku, izpolnjuje (jo) vse pravne predpise za biološko
razgradnjo, kot je v Uredbi (EG) št. 648/2004 za detergente določeno. Predloge, ki se nanašajo na to potrdilo,
bodo odgovornim oblastem držav članic zagotovljene - na razpolago bodo na direktno zahtevo ali na zahtevo
proizvajalca detergentov.
Spiranje večjih količin v kanalizacijo ali vodovje lahko povzroči znižanje pH-vrednosti. Nizka pH-vrednost
škoduje vodnim organizmom. Z razredčenjem koncentracije za uporabo se bistveno poviša pH-vrednost, tako
da ima uporabljen produkt, ki pride v kanalizacijo, le rahel škodljiv vpliv na vodo.
Kategorija ogrožanja vode 1 (lastna uvrstitev): rahlo ogroža vodo

· 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
· PBT: Ni uporaben.
· vPvB: Ni uporaben.
· 12.6 Drugi škodljivi učinki Druge relevantne informacije niso na voljo.

* ODDELEK 13: Odstranjevanje

· 13.1 Metode ravnanja z odpadki
· 13.1.1 Odstranjevanje izdelka:

Manjše količine je dovoljeno razredčiti z veliko količino vode in odplakniti. Večje količine je potrebno odstraniti
skladno z lokalnimi predpisi.
Odstraniti v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

· Seznam s predlogi za kode/ oznake odpadnih snovi v skladu z EAKV:
07 00 00 ODPADKI IZ ORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESOV
07 06 00 Odpadki iz PPDU masti, maziv, mil, pralnih sredstev, razkužil in kozmetičnih sredstev
07 06 01* Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice
15 00 00 ODPADNA EMBALAŽA; ABSORBENTI, ČISTILNE KRPE, FILTRIRNA SREDSTVA IN ZAŠČITNA

OBLAČILA, KI NISO NAVEDENI DRUGJE
15 01 00 Embalaža (vključno z embalažo, ločeno zbrano kot komunalni odpadek)
15 01 10* Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi
20 00 00 KOMUNALNI ODPADKI (ODPADKI IZ GOSPODINJSTEV IN PODOBNI ODPADKI IZ TRGOVINE,

INDUSTRIJE IN USTANOV), VKLJUČNO Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI
(nadaljevanje na strani 10)
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20 01 00 Ločeno zbrane frakcije (razen 15 01)
20 01 29* Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi

· 13.1.2 Odstranjevanje neočiščene embalaže:
Kontaminirano embalažo je treba optimalno izprazniti, potem jo lahko po ustreznem čiščenju pripeljemo za
predelavo.

· Priporočena čistila: Voda, po potrebi z dodatkom čistil.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

· Številka ZN
· ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA odpade

· 14.2 Pravilno odpremno ime ZN
· ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA odpade

· 14.3 Razredi nevarnosti prevoza

· ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA
· Kategorija odpade

· 14.4 Skupina embalaže
· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA odpade

· Nevarnosti za okolje: Ni uporaben.

· 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Ni uporaben.

· 14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II
k MARPOL in Kodeksom IBC Ni uporaben.

· Transport/drugi podatki: Nobenih nevarnih snovi po prej omenjenih uredbah

· UN "model regulation": odpade

* ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

· 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
· Evropske uredbe in direktive:

Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)
Uredba (ES) št. 1272/2008 (CLP, EU GHS)

· Direktiva 2010/75/EU:
Vsebnost VOC:
19,3 g/l

· 2004/42/ES, Decopaint direktiva: ni urejeno
· Uredba (EU) št 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov: Ni uporaben.
· Direktiva 2012/18/EU
· Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I Nobene od sestavin ni na seznamu.
· Uredba (ES) št. 1907/2006 PRILOGA XVII Pogoji omejitve: 3
· Uredba (EU) št. 649/2012 ni urejeno

· Predpisi v Sloveniji:
Dodatno je treba upoštevati nacionalne predpise!
Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP,
16/08, 9/11 in 83/12 – ZFfS-1) (Chemicals Act)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 16/08) (Act Amending the
Chemicals Act)
Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Uradni list RS, št. 35/05, 54/07, 88/08 in 6/14)
(Rules on the classification, packaging and labelling of dangerous substances)
Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Uradni list RS, št. 67/05, 137/06, 88/08,
81/09 in 6/14) (Rules on the classification, packaging and labelling of dangerous preparations)
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl.
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13)
(Environmental Protection Act)

(nadaljevanje na strani 11)
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Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08 in 103/11) (Decree on waste management)
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 –
popr. in 18/14) (Decree on packaging and packaging waste handling)

· 15.2 Ocena kemijske varnosti: Ocene kemijske varnosti za snovi v tej zmesi niso bile izvedene.

ODDELEK 16: Drugi podatki

· 16.1 Navedba sprememb: Vsebnost ogledal / revidirati.
· 16.2 Ustrezni stavki R in/ali stavki H (številka in celotno besedilo):

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

· 16.3 Napotki za šolanje
Dodatne informacije o predvideni uporabi tega izdelka, si oglejte v tehničnih informacijah in na spletni strani
www.mellerud.de.

· 16.4 Reference ključne literature in virov podatkov:
Podatki iz referenčnih del/literature.
Dobavitelj varnostni list
GisChem/ www.gischem.de
CEFIC ERICards Database (http://www.ericards.net)
Popis razvrstitev in označitev agencije ECHA: (http://echa.europa.eu/clp/c_l_inventory_en.asp)
eChemPortal (http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&request_locale=en)
TOXNET (http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html)
International Chemical Safety Cards (ICSC) (http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home)
Zbirka podatkov o registriranih snoveh agencije ECHA:(http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-
sub.aspx)
CheLIST (http://chelist.jrc.ec.europa.eu/)

· 16.5 Dodatni podatki:
Informacije v tej varnostni listini ustrezajo našemu takratnemu znanju kot tudi nacionalnim določilom in
določilom ES. Proizvod se brez pisnega privoljenja ne sme uporabljati v nobene druge namene, kot so opisani
v poglavju 1. Vedno je naloga uporabnika, da izvede vse potrebne ukrepe, da bi zadostil lokalnim pravilom in
zakonom. Podatki v tej varnostni listini opisujejo zahteve glede varnosti našega proizvoda in ne dajejo nobenih
zagotovil glede lastnosti proizvoda.

· Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008
[uredba CLP]:
Jedkost za kožo/draženje kože
Huda poškodba oči/draženje oči

Klasifikacija zmesi na splošno temelji na računski
metodi ob uporabi spremenljivk v skladu z Uredbo (ES)
št. 1272/2008.

· Lista s podatki področja izstavitve: Oddelek Regulativne zadeve
· Kontaktna oseba:

Christian Geerlings                                                 Robert Winkler
geerlings@mellerud.de                                           winkler@mellerud.de

· 16.6 Okrajšave in akronimi:
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
EU: European Union
PBT: Persistent Bioaccumulative and Toxic
REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
SVHC: Substance of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
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EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical
CLP: Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures
DNEL: Derived No-Effect Level
OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development
IOELV: Indicative Occupational Exposure Limit Values
EC50: Effective concentration, 50 percent
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
Skin Irrit.2: Jedkost za kožo/draženje kože – Kategorija 2
Eye Irrit. 2: Huda poškodba oči/draženje oči – Kategorija 2

· * Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni Ta verzija nadomešča vse prejšnje različice.
 SI 


