
 

 

 

 

 

 

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

 
Datum dopolnjene izdaje 14.01.2011 Verzija 9.7 

 

1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 

1.1 Identifikator izdelka 

Kataloška št. 

Trgovsko ime 

 

Registracijska številka 

REACH 

9974 

GLICERIN (glicerol) 

Registracijska številka za to snov ni na voljo, ker sta snov ali njena u 

poraba izvzeti iz postopka registracije v skladu z 2. členom uredbe REAC 

H (EU) štev. 1907/2006, za letno tonažo ni potrebna registracija ali pa je 

registracija predvidena pozneje.  
 

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe  

Identifikacija uporabe Farmacevtska proizvodnja, Surovina za kozmetiko 
 

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista 

Družba 
 

Oddelek 

 

1.4 Telefonska številka za nujne  

 primere 

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

Tel: 04 533 77 11     E-pošta: info@itrij.si 

 

 

V primeru zastrupitve se posvetujete z (osebnim) zdravnikom oz. v  

skrajnem primeru pokličite center za zastruptive 112  
 
 
 
 

2. Določitev nevarnosti  

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi  

Ta snov ni razvrščena kot nevarna v skladu z zakonodajo Evropske unije.  
 

2.2 Elementi etikete  

Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)  

Ni nevarna snov v skladu z GUS-om.  
 

Št. CAS 56-81-5 
 

Etiketiranje (67/548/EGS ali 1999/45/ES) 

Ni treba, da je proizvod označen v skladu z direktivami ES ali odgovarjajočimi nacionalnimi zakoni. 

ES-št. 200-289-5 
 

2.3 Druge nevarnosti 

Nobena znana. 
 

3. Sestava/podatki o sestavinah 

Formula (HOCH₂ )₂ CHOH C₃ H₈ O₃  (Hill) 

Št. CAS 56-81-5 

ES-št. 200-289-5 
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Molska masa 92,1 g/mol 
 
 
 

4. Ukrepi za prvo pomoč  

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč  

 Pri vdihavanju: svež zrak.  

Pri stiku s kožo: izprati z veliko vode. Odstraniti kontaminirano obleko. Pri 

stiku z očmi: Izpirati z veliko vode.  

Pri zaužitju: ponesrečenec naj takoj popije največ dva kozarca vode. Če se ponesrečenec ne 

počuti dobro, poiskati zdravniško pomoč.  
 

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli  

Cianoza, bolečine v želodcu, Zaspanost, Diareja, Bruhanje, Glavobol, dražilni učinki  

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja  

 Ni razpoložljivih informacij.  
 

5. Protipožarni ukrepi  

5.1 Sredstva za gašenje  

Ustrezna sredstva za gašenje  

Voda, Ogljikov dioksid (CO₂ ), Pena, Suh prah  

Neustrezna sredstva za gašenje  

Za to snov/mešanico ni omejitev za gasivna sredstva.  
 

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo  

Gorljiv material, Hlapi/pare so težji od zraka in se lahko širijo po tleh. 

Tvori eksplozivne mešanice z zrakom pri intenzivnem segrevanju. V 

primeru požara se lahko tvorijo zdravju škodljivi plini ali hlapi.  

Požar lahko povzroči razvijanje:  

Akrolein  
 

5.3 Nasvet za gasilce  

Posebne varovalne opreme za gasilce  

Ne ostati v nevarnem področju brez samostojne dihalne maske. Preprečiti stik s kožo, ostati na 

varni razdalji in uporabljati ustrezno zaščitno obleko.  

Dodatne informacije  

Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni požaru, s pršenjem z vodo. Pline/pare/meglice zajeziti s 

curkom vodnega pršca. Poskrbite, da voda, ki ste jo uporabili za gašenje požara, ne  

kontaminira površinske vode ali podzemnih voda.  
 

6. Ukrepi ob nenamernih izpustih  

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili  

Navodila za osebje za nenujne primere Ne vdihavati hlapov, aerosolov. Izpraznite območje 

nevarnosti, upoštevajte postopke v nujnih primerih, p osvetujte se s strokovnjakom.  

Nasvet za reševalce: Za zaščitno opremo glejte razdelek 8.  
 

6.2 Okoljevarstveni ukrepi  

Ne izprazniti v kanalizacijo.  
 
 

 
Stran 2 - 9  



 
 

VARNOSTNI LIST  

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

Kataloška št. 9974 

Trgovsko ime GLICERIN 
 

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje  

Pokrijte kanale. Zberite, posujte z vezivom in izčrpajte razlito tekočin o.  

Upoštevajte morebitne omejitve materiala (glejte razdelka 7.2 in 10.5).  

Vpiti z vpojnim sredstvom. Odstraniti. Očistiti prizadeto površino.  
 

6.4 Sklicevanje na druge oddelke  

Označevanje za ravnanje z odpadki glejte v razdelku 13.  
 

7. Ravnanje in skladiščenje  

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje  

Upoštevajte opozorila na nalepki/etiketi.  

 

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo  

 Tesno zaprto.  

Hraniti pri +5°C do +30°C.  
 

7.3 Posebne končne uporabe  

Razen uporabe navedene v razdelku1.2, ni predvidena nobena druga uporaba .  
 

8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita  

8.1 Parametri nadzora  

Ne vsebuje sestavin z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost.  

8.2 Nadzor izpostavljenosti  

Tehnični ukrepi  

Zaradi uporabe osebne zaščitne opreme je treba določiti tehnične ukrepe in ustrezne delovne 

operacije.  

Glejte razdelek 7.1.  
 

Individualni zaščitni ukrepi  

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 

dobavitelja.  

Higienski ukrepi  

Zamenjati kontaminirano oblačilo. Po delu s snovjo si umiti roke.  

Zaščito za oči / obraz  

Varovalna očala  

Zaščito rok  

polni stik:  

Material, iz katerega so Nitrilni kavčuk 

narejene rokavice: 

Debelina rokavice: 0,11 mm 

Prebojni čas: > 480 min 

stik zaradi brizga: 

Material, iz katerega so Nitrilni kavčuk 

narejene rokavice: 

Debelina rokavice: 0,11 mm 

Prebojni čas: > 480 min 

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

EN374. KCL 741 Dermatril® L (polni stik), KCL 741 Dermatril® L (stik zaradi brizga).  
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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   sami  

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

mašanju z drugimi spojinami   in   pri   uporabah, ki niso v skladu z EN374 se morate obrniti na 

dobavitelja   rokavic,   ki   ustrezajo   CE normam(KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet:  

www.kcl.de)  

Zaščito dihal  

zahtevano pri tvorbi hlapov/aerosolov.  

Priporočeni tip filtra: Filter A-(P2)  

Dobavitelj mora zagotoviti, da vzdrževanje, čiščenje in preskušanje zaščitnih dihalnih naprav 

poteka v skladu z navodili proizvajalca. Ti ukrepi morajo biti ustrezno dokumentirani.  

Nadzor izpostavljenosti okolja  

Ne izprazniti v kanalizacijo.  
 

9. Fizikalne in kemijske lastnosti  

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih  

Oblika tekoče 
 

Barva brezbarvna 
 

Vonj brez vonja 
 

Mejne vrednosti vonja Ni razpoložljivih informacij. 
 

pH približno 5 

pri 100 g/l 

20 °C 
 

Temperatura tališča 18 °C 
 

Točka vrelišča/območje vrelišča 290 °C 

pri 1.013 hPa 

(razpad) 
 

Plamenišče 199 °C 

Metoda: c.c. 
 

Hitrost izparevanja Ni razpoložljivih informacij. 
 

Vnetljivost (trdno, plinasto) Ni razpoložljivih informacij. 
 

Spodnja eksplozivna meja 2,6 %(V) 
 

Zgornja eksplozivna meja 11,3 %(V) 
 

Parni tlak < 0,001 hPa 

pri 20 °C 
 

Relativna gostota par/hlapov 3,18 
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Relativna gostota 
 
 

Topnost v vodi 

 

 

Porazdelitveni koeficient: n- 

oktanol/voda 

Temperatura samovžiga  

Temperatura razpadanja  

Viskoznost, dinamična 

 

Eksplozivne lastnosti 
 

Oksidativne lastnosti 
 

9.2 Drugi podatki 

Vžigna temperatura 

 

9974 

GLICERIN 
 

1,26 g/cmł 

pri 20 °C 
 

pri 20 °C 

topnost v maščobah 
 

log Pow:   -1,76 

Metoda: (eksperimentalen) 

(Lit.) Bioakumulacijski potencial ni pričakovan. 
 

Ni razpoložljivih informacij. 
 

> 290 °C 
 

1.412 mPa.s 

pri 20 °C 
 

Ni razpoložljivih informacij. 
 

Ni razpoložljivih informacij. 
 
 

400 °C  
 
 

10. Obstojnost in reaktivnost  

10.1 Reaktivnost  

Tvori eksplozivne mešanice z zrakom pri intenzivnem segrevanju.  
 

10.2 Kemijska stabilnost  

Ta izdelek je kemično stabilen v standardnih okoljskih pogojih (sobna temperatura)  
 

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij  

Nevarnost eksplozije z:  

halogeni, Močni oksidanti, peroksi spojine, Solitrna kislina, z, koncentrirana žveplova kislina, 

vodikov peroskid, perklorati, Nitrili  

Nevarnost vžiga oziroma tvorbe vnetljivih plinov ali par z:  

kalijev permanganat, halogen oksidi, hidridi, kromov(VI) oksid 

Eksotermne reakcije z:  

Fosforovi oksidi  

 

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti  

 Močno segrevanje.  

Temperaturno območje od približno 15 stopinj Kelvina pod temperaturo plamenišča in navzgor se 

smatra za nevarno.  
 

10.5 Nezdružljivi materiali  

ni razpoložljivih informacij  
 

10.6 Nevarni produkti razgradnje  

v primeru požara: Glej poglavje 5.  
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11. Toksikološki podatki  

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih  

 Akutno oralno strupenost  

LD50 podgana  

Doza:   12.600 mg/kg  

(IUCLID)  

Simptomi: Bruhanje, bolečine v želodcu, Diareja  

Akutno dermalno strupenost  

LD50 kunec  

Doza:   > 18.700 mg/kg  

(IUCLID)  

 

Draženje kože  

kunec  

Rezultat: Ne draži.  

(IUCLID)  

Draženje oči  

kunec  

Rezultat: Ne draži oči  

Metoda: OECD Testna smernica 405  

Preobčutljivost  

Patch test: pri človeku  

Rezultat: negativno  

(IUCLID)  

Genotoksičnost in vitro  

Ames test  

Rezultat: negativno  

(IUCLID)  

Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost  

Snov ali zmes ni označena kot v organe specifično usmerjen toksikant, enkratna izpostavljenost.  

Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča izpostavljenost  

Snov ali zmes ni označena kot v organe specifično usmerjen toksikant, ponavljajoča se 

izpostavljenost.  

Nevarnost pri vdihavanju  

Klasifikacijska merila niso izpolnjena glede na razpoložljive podatke.  
 

11.2 Dodatne informacije  

Dodatne informacije  

Sistemski učinki:  

Po zaužitju večjih količin:  

Cianoza, Glavobol, Zaspanost  

Nadaljnji podatki:  

Snovi, ki se nahajajo v naravi  

Če se z izdelkom ravna ustrezno, ni nevarnosti strupenih učinkov..  

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso.  
 

12. Ekološki podatki  

12.1 Strupenost  
 

 
Stran 6 - 9  



 
 

VARNOSTNI LIST  

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

Kataloška št. 9974 

Trgovsko ime GLICERIN 

 

Strupenost za ribe  

LC50  

Vrste: Carassius auratus (Zlata ribica)  

Doza: > 5.000 mg/l  

Čas izpostavljenja: 24 h  

(Lit.)  

Strupenost za vodno bolho in druge vodne vretenčarje.  

EC5  

Vrste: E.sulcatum  

Doza: 3.200 mg/l  

Čas izpostavljenja: 72 h  

(Lit.)  

EC50  

Vrste: Daphnia magna (Vodna bolha)  

Doza: > 10.000 mg/l  

Čas izpostavljenja: 24 h  

(IUCLID)  

Strupenost za alge  

IC5  

Vrste: Scenedesmus quadricauda (zelena alga)  

Doza: > 10.000 mg/l  

Čas izpostavljenja: 7 d  

(Lit.)  

Strupenost za bakterije  

EC5  

Vrste: Pseudomonas putida  

Doza: > 10.000 mg/l  

Čas izpostavljenja: 16 h  

(Lit.)  

12.2 Obstojnost in razgradljivost  

 Biorazgradljivost  

Rezultat: Zlahka biorazgradljivo.  

63 %  
Čas izpostavljenja: 14 d  

Metoda: OECD Testna smernica 301C  

Biokemijska potreba po kisiku (BOD)  

870 mg/g (5 d) 
(Zunanji Varnostni listi)  

Kemijska potreba po kisiku (COD)  

1.160 mg/g  

(Zunanji Varnostni listi)  

Teoretska potreba po kisiku (ThOD)  

1.217 mg/g  

(Lit.)  

Ratio BOD/ThBOD  

BOD5 71 % 

(Lit.)  

Ratio COD/ThBOD  

95 %  

(Lit.)  

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih  
 
 

Stran 7 - 9  



 
 

VARNOSTNI LIST  

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

Kataloška št. 9974 

Trgovsko ime GLICERIN 

 

Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda  

log Pow:   -1,76  

Metoda: (eksperimentalen)  

(Lit.) Bioakumulacijski potencial ni pričakovan.  

12.4 Mobilnost v tleh  

Ni razpoložljivih informacij.  

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB  

PTB/vPvB testi niso bili opravljeni, ker test kemične varnosti ni zahtev an/ni izveden.  

12.6 Drugi škodljivi učinki  

Dodatne okoljevarstvene informacije  

Preprečiti vstop v vode, odpadne vode in zemljo.  
 

13. Odstranjevanje  

 

Metode ravnanja z odpadki  

Odpadki morajo biti odstranjeni med odpadke v skladu z direktivo Odpadki   2008/98/EU in  

drugimi nacionalnimi ter krajevnimi predpisi. Kemikalije pustite v originalnih posodah. Ne mešajte jih 

z drugimi odpadki. Z neočiščenimi posodami ravnajte kot s samim izdelkom.  

  

V    skladu    s predpisi   o   posebnih   odpadkih,   morajo odpadki   biti odpeljani   na   odlagališče 

posebnih odpadkov.  
 

14. Podatki o prevozu  

Ni razvrščen kot nevaren v smislu transportnih predpisov.  
 

15. Zakonsko predpisani podatki  

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes  

 EU zakonodaja 

Zakonodaja o hujši nezgodni 

ogroženosti 

 

 

Nacionalna zakonodaja  

Razred skladiščenja VCI 
 

15.2 Ocena kemijske varnosti 

96/82/EC 

Ne velja direktiva 96/82/ES 
 
 
 

10 Gorljive tekočine, ki ne sodijo v razred skladiščenja 3  

Za ta izdelek ni bil opravljen test kemične varnosti.  
 

16. Drugi podatki  
 

Nasvete o usposabljanju  

Priskrbeti ustrezne informacije, navodila in usposabljanje za uporabnike.  
 

Pojasnilo ali tabela okrajšav in kratic, uporabljenih v varnostnem listu  

Za razlago uporabljenih kratic in akronimov lahko poiščete na http://www .wikipedia.org  
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Zbrane informacije temeljijo na trenutnem znanju in opisujejo produkt glede na ustrezne varnostne ukrepe. Informacije ne 

predstavljajo jamstva za lastnosti produkta.  
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