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1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 

1.1. Identifikacija snovi ali zmesi: 

Trgovsko ime: PURITEN ZIMSKA PENA 

Tehnični opis: Poliuretanska montažna pena B3 

1.2. Uporaba snovi ali zmesi: 

Pripravek, v obliki pršila, je namenjen za izdelavo montažne pene v gradbeništvu. Volumen pršilke: 300 ml, 500 ml, 750 ml.  

1.3. Podatki o dobavitelju: 

eurOsol d.o.o. Jesenice 

Cesta železarjev 8 

SI-4270 Jesenice 

Telefon: 00386 4 581 28 11 

Fax: 00386 4 581 28 12 

www.eurosol-spray.com 

1.4. Telefon za nujne primere: 

Navodilo v primeru zdravstvene ogroženosti: 

Nemudoma se posvetovati z osebnim ali dežurnim zdravnikom, le v primeru življenjske ogroženosti poklicati 112. 

2. UGOTOVITVE O NEVARNOSTI 

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi 

Razvrstitev v skladu z Direktivo 67/548/EEC 

Carc. Cat.3; R40 

F+; R12 

Xn; R20-48/20 

Xi; R36/37/38 

Sens.; R42/43 

2.2. Elementi etikete: 

F+ Xn  

  

 

Zelo lahko vnetljivo Zdravju škodljivo  
 

Opozorilni stavki (R): 

R12 Zelo lahko vnetljivo. 

R20 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. 

R36/37/38 Draži oči, dihala in kožo. 

R40 Možen rakotvoren učinek. 

R42/43 Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo. 

R48/20 Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja. 
 

Obvestilni stavki (S): 

S1/2 Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok. 

S23 Ne vdihavati hlapov/meglic. 

S36/37 Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice. 

S38 Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno opremo. 

S45 Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo. 

S51 Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih. 
 

Nevarne sestavine za etiketiranje: 
 

Difenilmetan -4,4-diizocianat, tris(2-klor-1-metiletil) fosfat 
 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Hazard_F.svg&filetimestamp=20080218171755
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Hazard_X.svg&filetimestamp=20100803074144
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Dodatni tekst: 
 

Pršilka je pod tlakom. Zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte ga temperaturam, višjim od 50°C. Ne preluknjajte ali 

sežigajte ga niti, ko je prazen. Ne pršiti v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. Hraniti izven 

dosega otrok. Vsebuje izocianate. Upoštevajte navodila proizvajalca. 

 Uporaba tega izdelka lahko povzroči alergične reakcije pri osebah, ki so preobčutljive na diizocianate. 

 Osebe, ki trpijo zaradi astme, ekcemov ali težav s kožo, se morajo izogibati stiku s tem izdelkom, vključno s stikom s 

kožo. 

 Ta izdelek se ne sme uporabljati pri slabih prezračevalnih pogojih, razen ob uporabi zaščitne maske s primernim plinskim 

filtrom (tj. tip A1 v skladu s standardom EN 14387). 
 

2.3. Druge nevarnosti: 

Pršilka vsebuje Difenilmetan -4,4-diizocianat, ki je zdravju škodljiv pri vdihavanju, dotiku s kožo. in zaužitju. Draži oči, 

dihalne organe in kožo. Ljudje s kroničnim bronhitisom ali astmo naj ne delajo s pršilko. Simptomatične poškodbe pri daljši 

izpostavljenosti se pojavijo takoj ali šele po nekaj urah. Pri delu se atmosfera polni z mešanico zelo lahko vnetljivih plinov , 

težjih od zraka. Obstoja nevarnost požara.  Nujno prezračevanje. O vplivu na zdravje glej še ostala poglavja. 

3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH 

Snov: ☐ 

Zmes: ☒ 

Kemijsko ime: 
Vsebnost.  

(% m/m): 

CAS: 

EC: 

Index: 

Razvrstitev 

(67/548/EWG): 

Razvrstitev 

(1272/2008/EG): 

Difenilmetan -4,4-diizocianat < 50 

9016-87-9 

/ 

/ 

Car.Cat.3; R40, 

Xn; R20-48/20, 

Sens.; R42/43, 

Xi; R36/37/38 

Acute Tox. 4; H332, 

Skin Irrit. 2; H315, 

Eye Irrit. 2; H319, 

Resp. Sens. 1, H334, 

Skin Sens. 1, H317, 

Carc. 2, H351, 

STOT SE 3; H335, 

STOT RE 2; H373 

tris(2-klor-1-metiletil) fosfat < 15 

13674-84-5 

237-158-7 

/ 

Xn; R22 Acute Tox. 4; H302 

Dimetileter < 10 

115-10-6 

204-065-8 

603-019-00-8 

F+; R12 Flam. Gas. 1; H220, 

Press. Gass; H280 

Propan < 10 

74-98-6 

200-827-9 

/ 

F+, R12 Flam. Gas. 1; H220, 

Press. Gass; H280 

Izobutan < 10 

75-28-5 

200-857-2 

/ 

F+, R12 Flam. Gas. 1; H220, 

Press. Gass; H280 
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4. UKREPI ZA PRVO  POMOČ 

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč: 

Splošna navodila: Prizadetega je treba prenesti na čisti zrak. Odstraniti je potrebno kontaminirano oblačilo. V primeru 

negotovosti poiskati zdravniško pomoč. 

Pri vdihavanju: Prizadetemu omogočimo vdihavanje čistega zraka. 

Stiku s kožo: Spirati z vodo in milnico. Strjeno peno na koži lahko odstranimo samo mehansko z drgnjenjem. Še 

ne strjeno peno lahko odstranimo z acetonom tako, da vato namočimo z acetonom in z njo brišemo 

peno s kože. To ni primerno za oči! 

Stiku z očmi: Spirati odprte oči 30 min. z mlačno vodo. Takoj k zdravniku! 

Pri zaužitju: Ne vzbujati bruhanja. Takoj iskati zdravniško pomoč. 

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli: 

Pršilka vsebuje Difenilmetan -4,4-diizocianat, ki je zdravju škodljiv pri vdihavanju, dotiku s kožo. in zaužitju. Draži oči, 

dihalne organe in kožo. Ljudje s kroničnim bronhitisom ali astmo naj ne delajo s pršilko. Simptomatične poškodbe pri daljši 

izpostavljenosti se pojavijo takoj ali šele po nekaj urah. 

4.3. Navedba kakršne koli takojšne medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja: 

Pokazati varnostni list. 

5. UKREPI OB POŽARU 

5.1. Sredstva za gašenje: 

Ustrezna gasilna 

sredstva: 

Prah, vodna prha, CO2. 

Neprimerna gasilna 

sredstva: 

Neprimeren je močan vodni tok. 

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi z s snovjo ali zmesjo: 

Posebne nevarnosti pri 

gašenju: 

Hladimo ogrete in nepoškodovane pršilke. Takoj jih poskušamo odstraniti s področja povišane 

temperature. Pri močno ogretih pršilkah obstoja nevarnost, da jih bo razneslo. Pri gorenju lahko 

nastanejo zdravju škodljivi plini, kot so HCL, HCN in ogljikovi oksidi, najbolj nevarna sta   HCN in  

ogljikov  monoksid CO. 

5.3. Nasvet za gasilce: 

Posebna navodila za 

gasilce: 

Pri gašenju obvezno uporabljamo osebno varovalno opremo. 

Dodatne informacije: Ogrete pršilke takoj odstranimo iz območja plamena in jih hladimo z vodno prho. 

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH 

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili: 

Uporabljati pri delu običajno osebno varovalno opremo. Preprečiti sleherni stik s plamenom ali drugimi viri toplote. Preprečiti 

iskrenje, ki lahko nastane pri brušenju, ščetkanju ali statičnem naelektrenju. Ne vdihavati aerosol – zmes plina in hlapov. 

6.2. Okoljevarstveni ukrepi: 

Zaprti prostor vedno dobro prezračiti. Pršilke, ki so zaradi nekontroliranega pritiska na ventil spustile pogonski plin je treba 

odstraniti po pravilih za uničevanje odpadkov 

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje: 

Ekspandirano peno pustimo, da se strdi in jo nato mehansko prenesemo v označeno embalažo. 

6.4. Sklicevanje na druge oddelke: 

Upoštevajte navodila pod točkami 7., 8., 11., 12. In 13.. 
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7. RAVNANJE  IN  SKLADIŠČENJE 

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje 

Navodila za varno 

rokovanje: 

Pri delu obvezno uporabljajte osebno varovalno opremo. Ne vdihavati aerosola-zmesi plina in 

hlapov. Odstranite vse vire toplote. Ne kadite tudi, ko ste z delom že zaključili. Med delom ne 

povzročajte  iskrenja z  brušenjem ali ščetkanjem. Preprečite stik s  kožo in očmi. Pri slabem 

prezračevanju delovnega mesta je treba  zaščititi dihala. S pršilko naj dela dobro poučen  oseba 

Ukrepi za varnost pred 

požari in eksplozijo: 

Običajni preventivni ukrepi varstva pred požari. Potisni plini so težji od zraka, zato se nahajajo pri 

tleh. Potisni plini lahko z zrakom tvorijo eksplozijsko mešanico. Odstranite vse vire vžiga. 

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo 

Skladiščne zahteve: Pršilke hranimo v suhem prostoru pri +20°C v pokončnem položaju. Zaradi nekontroliranega pritiska 

na ventil pršilka lahko začne puščati plin. Mešanica plina in zraka je hitro vnetljiva. Dobro 

prezračevanje skladišča je nujno potrebno. Tudi okna skladišča zaščitimo pred sončno svetlobo. V 

skladišču naj bodo dobro vidni opozorilni znaki proti kajenju ali prižiganju plamena. 

Navodil za skupno 

skladiščenje: 

Skladiščiti ločeno od krmil, živil in pijač. Ne skladiščit skupaj z vnetljivim snovmi in snovmi, ki 

povzročijo samo-vžig. 

Razred skladiščenja: 2B, Aerosolni razpršilniki 

7.3. Posebne končne uporabe 

Ni na voljo. 

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA 

8.1. Parametri nadzora 

Identifikacija snovi MDK Zgornja omejitev  

Snov CAS-št.. ml/m
3
 

(ppm) 

mg/m
3
 Faktor prekoračitva Osnova 

Difenilmetan -4,4-diizocianat 64742-49-0 0,01 0,05 1  

Izobutan 75-28-5 1.000 2.400 4  

Dimetil eter 115-10-6 1.000 1.920   

Propan 74-98-6 1.000 1.800 4  

8.2. Nadzor izpostavljenosti 

Tehnična zaščita 

Potrebno je skrbeti za primerno zračenje v delovnih prostorih. 

Osebna zaščita 

Dihal: Je nujna, če je prezračevanje delovnega mesta nezadostno, zaščitna maska s primernim plinskim 

filtrom (tj. tip A1 v skladu s standardom EN 14387). 

Rok: Zaščitne rokavice iz butilkaučuka EN 374 – 3. 

Oči: Zaščitna tesno prilagajoča se očala  EN 166. 

Kože: Delovna obleka, rokavice in pokrivalo. 

Higienski ukrepi: Pri delu ne piti, ne jesti, ne kaditi. Po delu roke umiti z milom. 

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 

9.1. Podatki o osebnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 

 Vrednost Enota Pri Metoda Opomba 

Agregatno stanje Tekoče    MDI 

Barva Rjava    MDI 

Vonj Nedoločen    MDI 

Plamenišče 145 °C   MDI; BG Chemie 
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Vnetišče: > 400 °C  DIN 51794 MDI; BG Chemie 

Spodnja eksplozijska meja ni na voljo     

Zgornja eksplozijska meja ni na voljo     

Parni tlak 0,1 Pa 25°C DIN 51757 MDI; BG Chemie 

Relativna gostota 1,22 g/cm
3 

25°C DIN 51757 MDI 

Topnost v vodi Netopno v vodi, v vodi se 

strdi, izloča se CO2. 

   MDI 

Topnost v drugih topilih alkoholi, etri, klorirani CH     

Viskoznost, dinamična 190 – 250 mPa*s   MDI 

9.2. Drugi podatki 

Pršilka je železna doza, hermetično zaprta z ventilom. Polnjena je z  aktivno zmesjo različnih komponent potrebnih za tvorbo 

poliuretanske pene in pogonskim plinom . S pritiskom na ventil iz doze začne izhajati testasta masa, ki se v krajšem  času (ob 

prisotnosti vlage) strdi v peno in pogonski plin. Fizikalne lastnosti pogonskega plina (butan/propan) so znane; 

najpomembnejša je zelo lahka vnetljivost. Izločena testasta aktivna zmes je lepljiva ; prilepi se na osnovni material, pri 

nepazljivem delu lahko tudi na okolico ali delavcu na kožo. Ni agresivna dokler ne pride delavcu v oči ali v usta . Že strjena 

pena ne povzroča nobene nevarnosti. Ne smemo je sežigati.  Ni možno, da bi delavec, uporabnik pršilke, prišel v stik s 

posameznimi komponentami reaktivne zmesi; tudi ne z difenilmetan-4,4-diizocianatom (MDI) . Kljub temu pa kemijsko 

varnostni predpisi opozarjajo na snovi iz katerih je poliuretanska pena nastala. 

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 

10.1. Reaktivnost: 

Ni na voljo. 

10.2. Kemijska stabilnost: 

Pripravek je v normalnih pogojih stabilen. 

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij: 

Ni na voljo. 

10.4. Pogoji, ki se jim je potrebno izogniti: 

Povišana temperatura. Plamen. 

10.5. Nezdružljivi materiali: 

Močni oksidanti, kisline in baze. 

10.6. Nevarni produkti razgradnje: 

Nevarni produkti razkroja: Pri povišani temperaturi   CO, CO2. N oksidi, HCl, HCN 

Termična razgradnja: Ni na voljo 

11. TOKSIKOLOŠKE PODATKI 

11.1. Akutna strupenost pri: 

Akutna strupenost:  

Oralno Ni na voljo. 

Inhalacijsko Ni na voljo. 

Dermalno Ni na voljo. 

Jedkost/Draženje kože: Še nestrjen pripravek draži. 

Hude poškodbe/Draženje 

oči: 

Še ne strjen pripravek draži. 

Preobčutljivost dihal/kože: Preobčutljivost možna pri še ne strjenemu pripravki pri vdihavanju in pri stiku s kožo. 

Mutagenost: Ni na voljo. 
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Rakotvornost: Sestavina pripravka difenilmetan-4,4-diizocianat je razvrščena kot rakotvorna v 3. Skupino. 

Strupeno za 

razmnoževanje: 

Ni na voljo. 

Specifična strupenost za 

ciljne organe po enkratnem 

izpostavljenosti: 

Ni na voljo. 

Specifična strupenost za 

ciljne organe po 

ponavljajoči se 

izpostavljenosti: 

Ni na voljo. 

Nevarnost aspiracije: Ni na voljo. 

Nevrološki učinki: Ni na voljo. 

Ocena strupenosti: Ni na voljo. 

Dodatna informacija: Novejše raziskave na živalih so pokazale da difenilmetan 4,4 diizocianat  pri povišanih 

koncentracijah (0,2  1,0  in 6,0  mg PMDI/m3)  in daljši izpostavljenosti ( pri podganah nad 2 

leti) povzroča rakasta obolenja. Pri konc. 0,2 še ni bilo sprememb, pri 1,0 so se pokazale prve 

rakaste spremembe in pri 6,0 mg PMDI/mg3 intenzivni pojav pljučnih tumorjev in drugih 

sprememb v dihalnih organih. 

12. EKOLOŠKI PODATKI 

12.1. Strupenost: 

Strupenost na ribe: Ni na voljo. 

Strupenost na vreetenčarje: Ni na voljo. 

12.2. Obstojnost in razgradljivost 

Ni na voljo. 

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih 

Ni določeno. 

12.4. Mobilnost v tleh 

Tekočina , netopna v vodi. Malo hlapna. 

12.5. Rezultat ocene PBT in vPvB 

Ni določeno. 

12.6. Drugi škodljivi učinki 

Strjena poliuretanska pena ne obremenjuje okolja. Na soncu in v zemlji se počasi razgrajuje. Odpadke (prazne doze) 

kontrolirano odlagamo na dovoljena odlagališča. Ni dovoljeno jih odstranjevati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Za pravilno 

odstranjevanje si pridobite točne informacije proizvajalca. Ne sežigati strjeno peno, ker bi se razvijale zdravju nevarne pare. 

13. SMERNICE  ODSTRANJEVANJA 

13.1. Odpadki 

Klasifikacijska 

številka odpadka: 

160504* = Plini v tlačnih posodah (tudi haloni), ki vsebujejo nevarne snovi 

Priporočilo: Ne preluknjajte ali sežigajte ga niti, ko je prazen. Odstranjevanje v skladu z veljavnimi predpisi. 

13.2. Embalaža 

Klasifikacijska 

številka odpadka: 

150110 = Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi 

Priporočilo: Temeljito izpraznite. Odstranjevanje v skladu z veljavnimi predpisi. 



 

VARNOSTNI LIST 
 

 

Uredbe EU 1907/2006 (REACH), EU 67548 (1999/45), EU 1272/2008  

PURITEN ZIMSKA PENA 

Št. izdaje: 1.0 

Datum izdaje: 20.09.2011 
 

Stran 7 od 7   

 

14. PODATKI O PREVOZU 

ADR  

UN število: 1950 

Ime in opis: AEROSOL 

Razred: 2 

Razvrstitveni kod: 5F 

Embalažna skupina: - 

Nalepka nevarnosti: 2.1 

Omejene količine: LQ2 

Omejitev za predor: (D) 

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI 

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

SEVESO II (96/82/EC):  Količina 1 Količina 2 

Zelo lahko vnetljivo 10 t 50 t 
 

 

Zakon o kemikalijah 

Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi 

Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov 

Pravilnik o ravnanju z odpadki 

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih 

Uredba o ravnanju z odpadki 

Pravilnik o varovanju delavcev 

Predpisi EU:  1907 / 2006 (REACH), 67 / 548  (1999 / 45 ), 1272 / 2008 

15.2. Ocena kemijske varnosti 

Ni na voljo. 

16. DRUGE  INFORMACIJE 

Popolni tekst navedenih R-stavkov v točkah 2. in 3.: 

R12 Zelo lahko vnetljivo. 

R20 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. 

R22 Zdravju škodljivo pri zaužitju. 

R40 Možen rakotvoren učinek. 

R36/37/38 Draži oči, dihala in kožo. 

R42/43 Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo. 

R48/20 Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja. 

Popolni tekst navedenih H-stavkov v točkah 2. in 3.: 

H220 Zelo lahko vnetljiv plin.  

H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo. 

H302 Zdravju škodljivo pri vhihavanju.  

H315 Povzroča draženje kože.  

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.  

H319 Povzroča hudo draženje oči.  

H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.  

H334 Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.  

H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.  

H351 Sum povzročitve raka.  

H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti pri zaužitju. 


