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VARNOSTNI LIST 
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 

 

96% ETANOL, denaturiran tip B številka izdaje: 5 

 datum izdaje: 9/8-2010 
 

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŢBE/PODJETJA 

  

Informacija o proizvodu: 

 

Kataloška št.: 9975.1000; 9975.9010 

Trgovsko ime: 96 % ETANOL, denaturiran, tipB 

 

Sinonimi: 

 

Uporaba snovi/zmesi: 

Etilni alkohol, gorilni špirit 

 

Telefon za klic v sili:  

V primeru zastrupitve se posvetujte z (osebnim) 

zdravnikom oz. v skrajnem primeru pokličite center za 

zastrupitve 112; ali Itrij, d.o.o., Kropa 87a, Kropa 

Tel: +386(0)4 533 77 11 

 

  

Proizvajalec/dobavitelj:  

ITRIJ d.o.o., Kropa 87a, 4245 KROPA 

tel: 04/ 533 77 11 

 

Odgovorna oseba za izdajo:  

  

  

 

2.  UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH 

 

Razvrščanje po GHS-u 
 

Vnetljive tekočine, Kategorija 2 H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. 

  

Razvrščanje po ES-u  

F; R11  

Popolno besedilo stavkov »R« omenjenih v tem poglavju je v poglavju 16. 
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3. SESTAVE/ INFORMACIJE O SESTAVINAH 

 

Formula 

 

C6H5 OH 

Št. CAS 64-17-5 

Indeks št. 603-002-00-5 

ES št. 200-578-6 

Molska masa 46,07 g/mol 

Nevarne sestavine  

Kemijsko ime 

(koncentracija):  

 2-metil 2-propanol ( <2,5%) 

Št. CAS ES-št./ 

registracijska št. 

Indeks št. razvrstitev 

75-65-0 200-889-7 603-005-00-1 Xn; R11-20  

 

 Dietilftalat (<2,5%) 

84-66-2 201-550-6   

  

Popolno besedilo stavkov »R« omenjenih v tem poglavju je v poglavju 16. 

 

 

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ 

  

Pri vdihavanju: Svež zrak 

Pri stiku s kožo: Sprati z veliko vode, odstranimo kontaminirana oblačila. 

Pri stiku z očmi: Izpirati z veliko vode ( dvignjena veka!) in poiskati 

zdravniško pomoč ( oftalmologa), če je potrebno. 

Po zaužitju: Ponesrečenec naj takoj popije največ dva kozarca vode. 

Poiščite zdravniško pomoč.  

 

 

5. UKREPI OB POŢARU 

  

Ustrezna sredstva za 

gašenje: 

 Ogljikov dioksid ( CO2), Pena, Suh prah 

  

Specifične nevarnosti 

med gašenjem:  

Gorljiv material, hlapi/pare so težji od zraka in se lahko 

širijo po tleh. 

V primeru požara se lahko tvorijo zdravju škodljivi plini 

ali hlapi. 

Tvori eksplozivne mešanice z zrakom pri sobni 

temperaturi. 

Bodite pozorni da pramen en bruhne nazaj. 

  

Posebne varovalne 

opreme za gasilce: 

V primeru požara nosite neodvisni dihalni aparat 

  

Dodatne informacije: Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni požaru, s 

pršenjem z vodo. Poskrbite, da voda, ki ste jo uporabili za 

gašenje požara, ne kontaminira površinske vode ali 
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podzemnih voda. 

  

  

 

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH 

  

Osebni varnostni ukrepi: Preprečiti stik s pripravkom. Ne vdihavati hlapov, 

aerosolov. Zagotoviti zadostno prezračevanje. 

Okoljevarstveni ukrepi: Ne izprazniti v kanalizacijo. Eksplozivne lastnosti. 

Metoda za čiščenje: 

 

dodatne informacije: 

Vpiti z vpojnim sredstvom. Odstraniti. Očistiti 

prizadeto površino. 

 

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE 

 

Ravnanje:  

Navodila za varno rokovanje: upoštevaj navodila na nalepki/etiketi 

Navodila za varstvo pred požarom 

in eksplozijo: 

hranite ločeno od odprtega plamena, vročih 

površin in virov vžiga. Preprečite statično 

naelektrenje. 

 

Skladiščenje:   

Nadaljnje informacije o pogojih 

skladiščenja: 

Pazite na varno razdaljo od vročine in virov 

vžiga. Vsebnik naj bo tesno/hermetično zaprt na 

suhem in dobro zračnem mestu. 

Hranite pri +15°C do + 25°C  

 

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/ OSEBNA ZAŠČITA 

 

Komponente s kontrolnimi parametri za delovno okolje 

osnova vrednost Kontrolni 

parametri 

Najvišja mejna 

vrednost, opombe 

Etanol (64-17-5) 

SI OEL TWA 1.000ppm 

1.900mg/m3 

 

Etil metil keotn (78-93-3) 

ETCLV STEL 300ppm 

900mg/m3 

 

 TWA 200ppm 

600mg/m3 

 

SI OEL TWA 200ppm 

600mg/m3 

 

 

Osebna varovalna oprema 

Zaščitno obleko izbrati glede na delovno mesto (glede na koncentracijo in količino 

zdravju nevarnih snovi). Odpornost zaščitne obleke proti kemikalijam mora biti 

zagotovljena s strani dobavitelj. 

Zaščita dihal: Zahtevano pri tvorbi hlapov/aerosolov. 

Priporočen tip filtra: Filter A (v skladu z 

DIN 3181) za hlape organskih spojin 



VARNOSTNI LIST   ITRIJ d.o.o., Kropa 87a, 4245 KROPA 

Etanol denaturirani tipB  tel.: 04/533 77 11 fax:04/533 77 15 

  ITRIJ Stran 4 od 8 

Varovanje rok:  

 Polni stik: Material, iz 

katerega so 

narejene rokavice:  

Butilni kavčuk 

 Debelina rokavice: 0,7mm 

 Prebojni čas: >480min 

 Stik zaradi brizga Material, iz 

katerega so 

narejene rokavice: 

Nitrilni kavčuk 

 Debelina rokavice: 0,40mm 

 Prebojni čas: >120min 

Rokavice morajo zadoščati specifikacijam navedenim v smernicah EC 89/686/EWG 

in normi EN374. KCL898 Butoject® (polni stik), KCL 730 Camatril®- Velours (stik 

zaradi brizga). Časi za difuzijo snovi skozi rokavice so bili določeni s strani KCL na 

osnovi laboratorijskih meritev, ki ustrezajo EN374 za rokavice priporočenih tipov. 

Priporočila veljajo samo za znane proizvode opisane v varnostnih listih, ki jih 

dobavljamo in se uptrabljajo za določene namene, ki jih predpišemo. Pri raztapljanju 

in mešanju z drugimi spojinami in pri uporabah, ki niso v skladu z EN374 se morate 

obrniti na dobavitelja rokavic, ki ustrezajo CE normam (KCL Gmb, D-36124 

Eichenzell, Internet: www.kccl.de). 

   

Varovanje oči Varovalna očala 

  

Varnostni ukrepi: Antistatična varovalna oblačila, ki 

zavirajo gorenje 

  

Higienski ukrepi: Zamenjati kontaminirano oblačilo. 

Priporočena je uporaba zaščitne kreme za 

kožo. Po delu s snovjo si umiti roke. 

 

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 

 

Oblika: 

 

tekoče 

Barva: brezbarvna 

Vonj: po alkoholu 

pH: pri 20C nevtralno 

Viskoznost, dinamična: 1,2mPas 

pri 20°C 

Temperatura tališča: -114,5°C 

Točka vrelišča/območje 

vrelišča: 

78°C 

Vžigna temperatura: 425°C (etanol) 

Plamenišče: 112°C 

 Metoda: c.c. 

 (etanol) 

Oksidativne lastnosti: ni razpoložljivih podatkov 

Vnetljivost: ni razpoložljivih podatkov 

Spodnja eksplozijska meja: >1,3% (V)  

(test je v pripravi) 

Zgornja eksplozijska meja: 15% (V) (etanol) 
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Parni tlak: 59hPa pri 20°C (etanol) 

Relativna gostota par/hlapov: ni razpoložljivih podatkov 

Gostota: 0,802g/cm3 pri 20°C 

Topnost/kvalitativno: ni razpoložljivih podatkov 

Topnost v vodi: pri 20°C topnost v maščobah 

Porazdelitveni koeficient: n-

oktanol/voda 

Log Pow: - 0,31 

Metoda: (eksperimentalna) 

(Lit.) Bioakumulacijski potencial ni pričakovan 

(log Pow< 1) 

Hitrost izparevanja: ni razpoložljivih podatkov 

 

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 

 

Pogoji, ki se jim je treba izogniti: 

 

 

 

 

Gretje. Temperaturno območje od 

približno 15 Kelvina pod temperaturo 

plamenišča in navzgor se smatra za 

nevarno. 

Materiali, ki se jim je treba izogniti: Nevarnost eksplozije z:, Nevarnost vžiga 

oziroma tvorbe vnetljivih plinov ali par 

z: 

Alkalijske kovine, Zemljoalkalijske 

kovine, alkalni oksidi, močni oksidanti, 

spojine halogen-halogen, kromil klorid, 

etilen oksid, fluor, perklorati, kalijev 

permanganat, žveplova kislina, perklorna 

kislina, permanganata kislina, fosfor 

oksidi, solitrna kislina, dušikov dioksid, 

uranov heksafluorid, vodikov peroksid.  

  

Nevarni razpadli proizvodi: ni razpoložljivih informacij 

  

Dodatne informacije: Neustrezni delovni materiali: 

različne plastike, gume 

Pare utegnejo tvoriti eksplozivno zmes z 

zrakom. 

 

11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE 

 

Akutno oralna strupenost: LD50 podgana 

Doza: 6.200 mg/kg (IUCLID) 

Simptomi: Navzeje, bruhanje 

Akutna strupenost pri vdihavanju: LC50 podgana 

Doza: 95,6mg/l, 4h (RTECS) 

Simptomi: rahlo draženje sluznice, 

absorpcija 

Akutna dermalno strupenost: Simptomi: Dermatitis, Izsušitev pri grobi 

in poškodovani koži 

Draženje kože: Kunec 

Rezultat: Ne draži 
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Metoda: OCECD Testna smernica 404 

Draženje oči: Kunec 

Rezultat: Ne draži oči 

Metoda: ECECD Testna smernica 405 

Preobčutljivost: Senzibilizacijski test (Magnusson in 

Kligman) 

Rezultat: negativno (IUCLID) 

Genotoksičnost in vitro: Ames test, Salmonella typhimurium 

Rezultat: negativno (nacionalni 

toksikološki program) 

Dodatne informacije: Sistemski učinki: euforija 

Po absorbciji velikih količin: omotičnost, 

omamljenost, narkoza, paraliza dihanja 

Nadaljnji podatki: Ravnajte v skladu z 

dobro industrijsko higiensko in varnostno 

prakso. 

 

12. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE 

 

Ekotoksičnost 

Strupenost za ribe: LC50, vrste: Leuciscus idus (jež) 

Doza: 8.140 mg/l 

Čas izpostavljanja:48h (IUCLID) 

Strupenost za vodno bolho in druge 

vodne vretenčarje: 

EC5, vrste: E. salcatum 

Doza: 65 mg/l 

Čas izpostavljanja: 72h (najvišja 

dovoljena izpostavljenost strupov) (Lit.) 

EC50, vrsta: Daphnia magna (Vodna 

bolha) 

Doza: 9.263-14.221 mg/l 

Čas izpostavljanja 48h (IUCLID) 

Strupenost za alge: IC5, Vrste: Scenedesmus quadricauda 

(zelena alga) 

Doza: 5.000 mg/l 

Čas izpostavljanja 7d (najvišja dovoljena 

koncentracija strupov) (Lit.) 

Strupenost za bakterije: EC5, Vrsta: Pseudomonas putida 

Doza: 6.500 mg/l 

Čas izpostavljanja: 16h (najvišja 

dovoljena koncentracija strupov) 

(IUCLID) 

Obstojnost in razgradljivost 

Biorazgradljivost Rezultat: Zlahka biorazgradljivo. 94% 

Metoda: OECD Testna smernica 301E 

Kemijska potreba po kisiku (BOD): 930- 1.670 mg/g (5d) (Lit.) 

Kemijska potreba po kisiku (COD): 1.990 mg/g (IUCLID) 

Teoretska potreba po kisiku (ThOD): 2.100 mg/gg (Lit.) 

Ratio BOD/ThBOD  BOD5 74% 

(IUCLID) 

Ratio COD/ThBOD 90% (Lit.) 
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Porazdelitveni koeficient Log Pow: -0,31 

Metoda: (eksperimentalen) (Lit.) 

Bioakumulacijski potencial ni pričakovan 

(log Pow< 1) 

Dodatne okoljevarstvene informacije: Preprečiti vstop v vode, odpadne vode in 

zemljo. 

 

13. SMERNICE ZA ODSTRANJEVANJE 

 

Proizvod: V skladu s predpisi o posebnih odpadkih, morajo odpadki 

biti odpeljani na odlagališče posebnih odpadkov. 

Kemikalije je potrebna v skladu s krajevnimi predpisi 

ustrezno odstranjevati. Na spletnem naslovu 

www.retrologistik.de so koristne informacije v zvezi z 

odstranjevanjem določenih snovi. 

Pakiranje/ embalaža: Kontaminirana embalaža se tretira kot odpadna snov. 

 

14.  TRANSPORTNI PODATKI 

  

UN številka: UN 1170 ETANOL 

transport po kopnem: ADR/RID  3 II 

GGVS/GGVE  3 II 

rečni transport: ni testiran 

morski transport: IMDG razred  UN no:1170 3 II 

zračni transport: IATA-DGR 1170 3 II ethyl alcohol 

 

 

15.  ZAKONSKO PREDPISANE INFORMACIJE 

 

Označevanje po GHS 

Piktogram za nevarnost: 

 
Opozorilna beseda: Nevarno 

Stavki o nevarnosti: H225: lahko vnetljiva tekočina in hlapi. 

Previdnostni stavki: P210: Hraniti ločeno od 

vročine/isker/odprtega ognja/vročih 

površin. –Kajenje prepovedano. 

Indeks št. 603-002-00-5 

  

Označevanje po direktivi ES 

Simbol (i):  F Lahko vnetljivo. 

R stavek 11 Lahko vnetljivo. 

Stavek »S« 7-16 Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti 

ločeno od virov vžiga- ne kaditi. 

ES št. 200-578-6 ES Nalepka/etiketa 

http://www.retrologistik.de/
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16. DRUGE INFORMACIJE 

 

Popolno besedilo R-stavkov, omenjeno pri poglavjih 2 in 3 

R11 Lahko vnetljivo. 

R36 Draži oči. 

R66 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali 

razpokane kože. 

R67 Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. 

 

Varnostni list je ob upoštevanju slovenskih predpisov (Zakon o kemikalijah, 

Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi, Pravilnik o 

razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov) in direktiv EU 

(88/379/EEC, 91/155/EEC, 93/112/EEC) izdelan na podlagi današnjega stanja 

našega znanja, vendar ne predstavlja nikakršnega zagotovila glede lastnosti 

proizvoda in ni osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje. 

Delavci, ki pridejo v stik z nevarno snovjo ali pripravkom, morajo imeti poleg 

opravljenega Preizkusa znanja iz varstva pri delu, opravljen tudi Preizkus znanja za 

delavce, ki rokujejo z nevarnimi snovmi (Pravilnik o usposabljanju in preverjanju 

znanja delavcev, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami). 

Delodajalec je dolžan delavca seznaniti z nevarno snovjo ali pripravkom in mu 

zagotoviti dostop do varnostnega lista v jeziku, ki ga delavec razume (Zakon o 

varnosti in zdravju pri delu). 

Dodatne informacije je možno pridobiti na tel. 04/ 533 77 11, g. Delalut. 

Viri za izdelavo varnostnega lista so podatki iz veljavnih zakonov v RS in varnostni 

listi dobaviteljev surovin.  

 

 

 

 


