
 
 

ISO A-Clean 
 

Metrotile Adria d.o.o. 
 

 
Stran 1/7 

Št. revizije: 3 
          Datum revizije: 5.7.2013

 
 
  

VARNOSTNI LIST 
 

 
1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 

 
 
1.1 Identifikator izdelka:  
    Trgovsko ime pripravka:                  ISO A-Clean  
     Koda:                                             416 
1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi  in odsvetovane uporabe: Čistilo 
 
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 ro izvajal cu: 
 
 
    

Iso Paint Nordic A/S  
Tværvej 6  
6640 Lunderskov  
Fax: 0045 7633  3115;  Tel.: 0045 7633  3114   
Kontaktna oseba: Eva Paulsen 
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: 

 
V skladu z direktivami 67/548/EEC in 1999/45/EC: Zdravju škodljivo; Okolju nevarno. 
R21/22 Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri zaužitju. 
R 50 Zelo strupeno za vodne organizme. 
 
V skladu z Uredbo 1907/2006 in 1272/2008:  
Akutna strupenost 4: H302 + H332.  
Akutna strupenost za vode 1: H400  

2.2 Elementi etikete:  
 
             Piktogrami:                  
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          Opozorilna beseda: POZOR! 
            
           Vsebuje:  Kvaterne amonijeve spojine, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridi  
                           
       H stavki:           H302+H332  Zdravju škodljivo pri zaužitju in pri vdihavanju. 

 H400 Zelo strupeno za vodne organizme. 
 
       P stavki:            P102 Hraniti zunaj dosega otrok. 

 P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. 
 P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. 
 P261 Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila. 
 P304+P340 Pri vdihavanju: Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju,  
                      ki olajša dihanje. 
 P501 Odstraniti vsebino/posodo preko pooblaščenega odstranjevalca odpadkov.  

 
2.3 Druge nevarnosti: Ni podatkov. 

 
 

3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH 
 

 
3.1 Zmes:  
Vsebnost nevarnih snovi: 

Ime snovi  Koncentracija  
(%) 

Razvrstitev  
67/548/EEC / 

1272/2008 

R-stavki  / H-
stavki 

EC št.  
CAS št. 

 
Kvaterne amonijeve spojine, benzil-
C12-16-alkildimetil, kloridi  

 

 
40 - 60 

 
Xn, N 

 
R 21/22-50 

 

 
270-325-2 
68424-85-1 

Acute Tox. 4 
Aquatic Acute 1 

H302 
H312 
H400 

Besedila R in H stavkov so navedena v 16. točki. 
 
 
4. UKREPI ZA PRVO POMOČ 

 
 
4.1 Opis ukrepov za prvo pomo č: 
 

Splošna informacija:  V primeru nesreče se posvetovati z zdravnikom, pokazati etiketo ali 
varnostni list. Z zdravnikom se posvetovati v primeru nejasnega stanja 
poškodovane osebe ali če simptomi ne minejo sami od sebe. Nezavestni 
osebi nikoli dajati v usta pijače ali česa drugega. 
 

Po vdihavanju:  Ponesrečenca premestiti na svež zrak. Naj bo stalno nekdo pri njemu. Da 
ne pride do šoka naj mu bo toplo in udobno. Če preneha dihati mu nuditi 
umetno dihanje (usta na usta). V primeru nezavesti ga premestiti v 
polsedeči položaj z dvignjenimi nogami. Poklicati zdravniško pomoč. 
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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. Paziti, da je izpiranje dobro tudi pod 
zgornjo in spodnjo veko.. Če draženje ne premine poiskati zdravniško 
pomoč. 
 

Po zaužitju:  Takoj poiskati zdravniško pomoč. Pokazati etiketo ali varnostni list. Če je 
oseba pri zavesti naj pije vodo. Ne povzročati bruhanja, razen če tako 
predpiše zdravnik. Pri bruhanju naj bo glava naj bo nižja od bokov, da 
izbruhana vsebina ne zaide v pljuča. Da ne pride do šoka naj mu bo toplo 
in udobno. Če preneha dihati mu nuditi umetno dihanje (usta na usta). V 
primeru nezavesti ga premestiti v polsedeči položaj z dvignjenimi nogami. 
Poklicati zdravniško pomoč. 
 

Opekline:  Spirati z vodo, s spiranjem nadaljevati še 30 minut potem ko bolečina  
mine.  
 

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:  Alkoholno obstojna pena, karbonska kislina, prah, vodna megla.  

Neprimerna gasilna sredstva:  Vodni curek, ker razprši ogenj.  
 
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 : Preprečiti vdihavanje hlapov. 
 
6.2 Okoljevarstveni ukrepi : Preprečiti odtekanje v kanalizacijo, vodotoke ali podtalnico ali tla. V primeru 

večjih razlitij v okolje obvestiti pristojne organe.  
 

     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. 
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7. RAVNANJE IN SKLADIŠ ČENJE  
 

 
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje : Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Tudi ni dovoljeno skladiščenje 

hrane, pijače ali tobaka v delavnici.  
 
7.2 Pogoji za varno skladiš čenje, vklju čno z nezdružljivostjo :  Posode naj bodo dobro zaprte in v 

pokončnem stanju v dobro prezračevanjem prostoru. Hraniti v originalni embalaži 
ali v embalaži, ki je iz enakega materiala kot originalna. 
Razred skladiščenja: 8B. 

 
7.3 Posebne kon čne upor abe:  Dovoljena uporaba je navedena v točki 1.2..  
 
 
8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠ ČITA 
 
 
8.1 Parametri nadzora: Ne vsebuje snovi s predpisanimi mejnimi vrednostmi. 
 
8.2 Nadzor izpostavljenosti: 

Splošno : Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Preprečiti vdihavanje hlapov. Po delu vedno umiti 
vse izpostavljene dele telesa. Vedno umiti roke, podlakti in obraz. 
 

Zaščita dihal:
  

Zaščita je potrebna če ni ustreznega prezračevanja. Uporabiti filter S/SL, P1 v skladu 
s EN 141.  
 

Zaščita oči:        Zaščitna očala. 
 
Zaščita rok:       Zaščitne rokavice po EN 374. Materiali: nitrilna guma.  Rokavice izbrati glede na 

prebojni čas, permeabilnost in odpornost na material.  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 z dolgimi rokavi. 

 
 
9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI   
 

 
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih last nostih: 

Izgled , barva : Tekočina, transparentna 
Vonj:  Oster 
Vreliš če: Ni podatka 
Gostota:  1,04 g/cm3  
Parni tlak(20 oC) Ni podatka  
Viskoznost(20 oC) Ni podatka 
pH, nerazred čeno, 20oC: Ni podatka 
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Plameniš če: Ni podatka 
Ekspolzijski meji:  Nista relevantni-ni eksplozivno 
Topnost v vodi(20 oC): Topno  

 
9.2 Drugi podatki:                   

Suha snov:                                Ni podatka 
Topnost v maš čobi:                     Ni podatka 

 
 
10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST   
 
 
10.1 Reaktivnost: Ni podatka. 
 
10.2 Kemijska stabilnost: Stabilno pod pogoji, ki so navedeni v v točki 7.  
 
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij:   Ni pričakovati. 
 
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti: Ne izpostavljati vročini (sončni svetlobi), ker lahko naraste pritisk 

v pakiranju.  
 
10.5 Nezdružljivi materiali :  Močne kisline, močne baze, močni oksidanti in močni katabolični 

reagenti.  
 

10.6 Nevarni produkti razgradnje:  Pri predpisanih pogojih uporabe in skladiščenja ne razpade. 
 
 
11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE   
 
 
11.1 Podatki o toksikoloških u činkih:   

Akutna strupenost :        LD 50, kvarterne amonijeve spojine, podgana, oralno: 426 mg/kg 
Dolgotrajni u činki :  Ni podatka.  

 
 
12. EKOLOŠKE INFORMACIJE   
 
 
12.1 Strupenost: za kvarterne amonijeve spojine:  LC 50, riba, 96 h: 7,69 mg/l 

 EC 50, dafnia, 48 h: 0,06 mg/l 
 EC 50, alge, 96 h: 0,8 mg/l 

 
12.2  Obstojnost in razgradljivost:  Kvarterne amonijeve spojine so biorazgradljive. 
 
12.3 Zmožnost kopi čenja v organizmih:  Kvarterne amonijeve spojine se ne bioakumulirajo. 

LogPow: Ni podatka. 
 

12.4 Mobilnost v tleh:             Ni podatka. 
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12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB: Ni podatkov. 
 
12.6 Drugi škodljivi u činki: Izdelke vsebuje okolju nevarne snovi, ki imajo lahko škodljive učinke na   
                                               vodne organizme. 
 
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 je izdelek  nevaren 
odpadek.  Klasifikacijska številka odpadnega izdelka je: 

   07 06 01* – vodne pralne raztopine in matične lužnice.  
 
Odpadni izdelek oddati pooblaščenemu zbiralcu nevarnih odpadkov.  
 
Odpadna embalaža: Popolnoma prazno in sprano embalažo oddati k plastični embalaži za 
reciklažo. Neočiščeno embalažo odstraniti enako kot izdelek. 

 
 
14. INFORMACIJE O TRANSPORTU  
 
 

 Kopenski transport 
ADR/RID 

Transport po morju  
IMDG 

Zračni transport  
IATA 

14.1. Številka UN  1760 1760 1760 

14.2. Pravilno odpremno ime Jedka tekočina, 
n.d.n.(benzalkonijev 
klorid) 

Jedka tekočina, 
n.d.n.(benzalkonijev 
klorid) 

Jedka tekočina, 
n.d.n.(benzalkonijev 
klorid) 

14.3. Razredi nevarnosti prevoza 8 8 8 

14.4. Skupina pakiranja II II II 

14.5. Nevarnosti za okolje - Onesnaževalec morja - 

14.6. Posebni previdnostni ukrepi 
za uporabnika 

- F-A, S-B - 

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) 
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4. Uredba (ES)  1272/2008 (CLP) 
5. Uredba (ES)) 790/2009 (I Atp. CLP) 
6. Uredba (ES) 453/2010 
 
Snovi na seznamu XIV (1907/2006): Ne vsebuje. 
Snovi na kandidatni listi (59.člen Reach): Ne vsebuje. 
 
Osebe, ki še niso dopolnile 18 let ne smejo delati s tem izdelkom (direktiva 94/33/EC).  
 

15.2 Ocena kemijske varnosti:    Ni izdelana. 
                                   
 
16. DRUGE INFORMACIJE 
 
 
Viri:  Varnostni list dobavitelja (Tenax) z dne 20.11.2012, revizija 1.0. 
 
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. 
  
Vsebina oznak nevarnosti in R stavkov iz pogl. 3: 

 
R 50 

R 21/22 
 

H302 
H312 
H400 

 
                            

 
Zelo strupeno za vodne organizme. 
Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju. 
 
Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
Zdravju škodljivo pri vdihavanju. 
Zelo strupeno za vodne organizme. 
 

 


