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1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1.IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA
Trgovsko ime:

TERPENTIN
REACH Registracijska številka

ni podatkov
Šifra:

3830001628692- , 3830001628715- , 3830001628685- , 3830001628708- , 3830001628722

1.2. POMEMBNE IDENTIFICIRANE UPORABE SNOVI ALI ZMESI IN ODSVETOVANE UPORABE
Uporaba:

Topilo
Odsvetovane uporabe:

ni podatkov

1.3. PODATKI O DOBAVITELJU

Proizvajalec
Chemcolor Sevnica d.o.o.
Dolnje Brezovo 35, 8290 Sevnica, Slovenija
Tel: 00386(0)7 8163550
Faks: 00386(0)7 8163564
e-mail: maja.vilcnik@chemcolor.si

1.4. TELEFON ZA NUJNE PRIMERE
V primeru nezgode pokličemo Center za obveščanje:

112
Telefonska številka dobavitelja za klic v sili :

00386(0)7 8163550

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI

2.1 RAZVRSTITEV SNOVI ALI ZMESI
Razvrstitev v skladu z Uredbo 1272/2008/EC

H226: Vnetljiva tekočina in hlapi. 
H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. 
H312: Zdravju škodljivo v stiku s kožo. 
H315: Povzroča draženje kože. 
H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. 
H319: Povzroča hudo draženje oči. 
H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju. 
H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

Razvrstitev v skladu z Direktivo 67/548/EEC oz. 99/45/EC
(R10)   Vnetljivo
(Xn; R20/21/22)   Zdravju škodljivo pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
(Xi; R36/38)   Draži oči in kožo.
(Xi; R43)   Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.
(N; R51/53)   Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
(Xn; R65)   Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.
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2.2 ELEMENTI ETIKETE
2.2.1. Označevanje v skladu z Uredbo 1272/2008/EC (CLP)

Opozorilna beseda: Nevarno
H226:  Vnetljiva tekočina in hlapi.
H302:  Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304:  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H312:  Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
H315:  Povzroča draženje kože.
H317:  Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319:  Povzroča hudo draženje oči.
H332:  Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H411:  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P102:  Hraniti zunaj dosega otrok.
P210:  Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. — Kajenje prepovedano.
P261:  Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P262:  Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.
P301 + P310:  PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P331:  NE izzvati bruhanja.

2.2.2. Vsebuje:
terpentinovo olje

2.2.3. Posebna opozorila
Posebne nevarnosti niso znane ali pričakovane.

2.3. Druge nevarnosti
Ni podatkov

3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

- Snov:

- Zmes:

Kemijsko
ime

CAS
EC
Index

% Razvrstitev v skladu z uredbo
1272/2008/EC (CLP)

Razvrstitev v skladu z direktivo
67/548/EEC

Reg.
številka

terpentinovo
olje

8006-64-2
232-350-7
650-002-00-6

>90 Flam. Liq. 3; H226
Asp. Tox. 1; H304
Acute Tox. 4; H302, H312, H332
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Chronic 2; H411

Xn; R20/21/22-65
Xi; R36/38-43
N; R51/53
R10

-

Datum izdelave: 28.11.2002
Datum spremembe: 20.01.2011
Izdaja: 4

VARNOSTNI LIST
TERPENTIN

-- pdf_hdr_uv 258 --

Datum tiskanja: 15.3.2013 Stran 2 od 9



4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1. Prva pomoč
Splošni napotki/ukrepi:

Informacij ni na voljo.
Pri stiku s kožo:

Kontaminirano obleko takoj odstraniti, polito kožo umiti z vodo in milom. Poiskati zdravniško pomoč.
Pri stiku z očmi:

Oči vsaj 15 minut spirati z vodo. Takoj poiskati zdravniško pomoč!
Pri (prekomernem) vdihavanju:

Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje. Po potrebi mu nuditi prvo pomoč in umetno
dihanje. Priskrbeti zdravniško pomoč.

V primeru zaužitja:
Usta temeljito sprati z vodo. Popiti 2 kozarca mleka, če je ponesrečenec pri polni zavesti. Takoj poiskati zdravniško pomoč!

4.2. Simptomi
V stiku s kožo:

Draži.
Lahko povzroči ekcem, opekline, alergijsko reakcijo.
Terpentin se lahko absorbira preko kože in povzroči podobne simptome kot pri vdihavanju.

V stiku z očmi:
Draži.
Povzroča poškodbe očesa.
V skrajnih primerih povzroča opekline.

Vdihavanje:
Draži nos in grlo, pri večji koncentraciji tudi omotičnost in slabost.
Pri velikih koncentracijah se pojavi dušenje, kašljanje, bolečine v prsih, bruhanje, nezavest.
Kronično izpostavljanje lahko povzroči možgansko atrofijo, anemijo in vedenjske spremembe.

Zaužitje:
Če snov prodre do pljuč, lahko nastane pljučni endem ali pneumonitis.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1. Primerna sredstva za gašenje:
Razpršen vodni curek, pena; za majhne požare tudi ogljikov dioksid, pesek, zemlja, prah.

5.2. Neprimerna sredstva za gašenje:
Direktni vodni curek.

5.3. Posebne nevarnosti:
Nevarni produkti gorenja:

Sprošča se ogljikov monoksid in ogljikov dioksid.

5.4. Nasvet za gasilce:
Zaščitni ukrepi:

Onesnaženo vodo, ki je nastala pri gašenju je potrebno zbirati ločeno in jo obravnavati kor nevaren odpadek. Ne sme se izprazniti
v kanalizacijo ali odpadne vode.

Varovalna oprema:
Zaščitna obleka in zaščitna maska z lastnim dotokom zraka.
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5.5. Dodatni podatki:
-

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi:
Nositi primerno zaščitno obleko. Izogibati se stiku s kožo in očmi. Izogibati se vdihavanju par. Oddaljiti nezaščitene osebe.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi:
Preprečiti kontaminacijo zemlje in voda, obvestiti ustrezne službe.

6.3. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu:
Prečrpati v označene kontejnerje, preostanek posuti z adsorbnim sredstvom in mehansko prenesti. Ravnajte v skladu s predpisi.

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1. Ravnanje:
Nositi ustrezno zaščitno obleko, izogibati se vdihavanju par in meglic, preprečiti stik s kožo, očmi in obleko.

7.2. Skladiščenje - tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja:
Zaprta embalaža v hladnem in dobro prezračenem prostoru proč od virov toplote. Potrebno dodatno prezračevanje. Tla v
prostoru, kjer se pripravek skladišči, morajo biti neprepustna in odporna na kemikalije (baze, kisline).

Razred skladiščenja : 3A

7.3. Primerni embalažni materiali
-

7.4. Specifična uporaba:
-

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1. Zavezujoče mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost (Slovenija)

Kemijsko ime CAS, 
EC

Razvrstitev Mejne vrednosti KTV Opombe
R M Rf Re mg/m3

Opombe
ml/m3

(ppm)
terpentinovo olje 8006-64-2

232-350-7
560 100 1 K

8.2. Mejne vrednosti izpostavljenosti
ni podatkov

8.3. Mejne vrednosti izpostavljenosti (IUCLID)

Kemijsko ime vrednost interval x čas tip
terpentinovo olje (8006-64-2) 100 ml/m3 200 ml/m3 (8 x 5min) MAK (DE)
terpentinovo olje (8006-64-2) 100 ppm 200 ml/m3 (8 x 5min) MAK (DE)

Vir: IUCLID (Podatki so informativni.)

8.4. Preventivni varnostni ukrepi
Skrbeti za osebno higieno - umivati roke pred odmorom in po končanem delu.
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8.5. Nadzor izpostavljenosti
-

8.6. Osebna varovalna oprema:
zaščita dihal:

Pri visoki koncentraciji hlapov uporaba zaščitne maske.
zaščita rok:

Zaščitne gumijaste rokavice.
zaščita oči:

Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (EN 166).
zaščita kože:

Po potrebi predpasnik in škornji (EN 347).

8.7. Ustrezni tehnični nadzor
Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Dobro prezračevanje prostora.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Splošni podatki

- Agregatno stanje: tekoče
- Barva: brezbarven
- Vonj: značilen

9.2. Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje

- pH vrednost ni podatkov
- Vrelišče ni podatkov
- Plamenišče 32 — 46 °C
- Vnetišče ni podatkov
- Eksplozijske meje ni podatkov
- Parni tlak ni podatkov
- Gostota Gostota :

0.86 — 0.875 g/cm3

- Relativna gostota par/hlapov ni podatkov

9.3. DRUGI PODATKI

- Samovnetljivost 253 °C
- Opombe: Netopno v vodi.

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Stabilnost
Stabilen pri normalnih pogojih skladiščenja.

10.2. Pogoji, ki se jim mora izogniti
Toplota, ogenj, iskre.
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10.3. Nezdružljive snovi
Kalcijev hipoklorit, klor, močni oksidanti, heksaklorov melamin, trikloro melamin.

10.4. Nevarni produkti razkroja
Pri termičnem razkroju lahko nastanejo strupeni ogljikovi oksidi.

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1. Toksikološki podatki za proizvod (kemikalijo)
11.1.1. Učinki:

ni podatkov
11.1.2. Posebni učinki na zdravje človeka:

- Rakotvornost: Kemikalija ni razvrščena kot rakotvorna.

- Mutagenost: Kemikalija ni razvrščena kot mutagena.

- Reproduktivna toksičnost: Kemikalija ni razvrščena kot strupena za razmnoževanje.

11.1.3. Akutna toksičnost:
ni podatkov

11.2. Toksikološki podatki za posamezne sestavine (konstituente)
11.2.1. Učinki:

ni podatkov

11.2.2. Akutna toksičnost za posamezne sestavine

CAS
Poti izpostavljenosti

Oralno Dermalno Inhalacijsko
8006-64-2 LD50/podgana: 5760 - 60480 mg/kg *

LD50/podgana: 20000 - 60480 mg/kg *
LC50/podgana/6h: 12 - 300000 mg/L *
LC50/miš/2h: 29 - 300000 mg/L *

 * Vir: IUCLID (Podatki so informativni.)

12. EKOLOŠKI PODATKI

12.1. Ekotoksikološki podatki za proizvod (kemikalijo)
Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

12.1.1. Bioakumulacijski potencial

- Porazdelitveni koeficient:
ni podatkov

- Biokoncentracijski faktor: -

12.1.2. Biorazgradljivost

- Biorazgradljivost:
-

- BPK(5dni)/KPK razmerje:  -

12.1.3. Akutna toksičnost
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12.1.3. Akutna toksičnost
ni podatkov

12.1.4. Kronična toksičnost
ni podatkov

12.1.5. Abiotska razgradnja
ni podatkov

12.1.6. Biorazgradnja
ni podatkov

12.1.7. Mobilnost
ni podatkov

12.1.8. Dodatne informacije
-

12.2. Ekotoksikološki podatki za posamezne sestavine (konstituente)
ni podatkov

12.3. Akutna toksičnost za sestavine/konstituente (IUCLID)

CAS
Vrsta

Ribe Vodne bolhe Alge
8006-64-2 LC50/96h: 10000 - 10 mg/L *

LC50/96h: 10000 - 10 mg/L *
 Vir: IUCLID (Podatki so informativni.)

13. ODSTRANJEVANJE

13.1. Odstranjevanje ostankov produkta:
Ponovno uporabiti ali reciklirati, če je mogoče, drugače sežgati v za to pooblaščeni sežigalnici. Ravnajte v skladu s predpisi.

13.2. Šifra odpadka:
ni podatkov

13.3. Embalaže:
Odložiti na za to primerno mesto ali sežgati v za to pooblaščenih sežigalnicah. Ravnajte v skladu z predpisi.

13.4. Šifra odpadne embalaže:
ni podatkov

13.5. Opombe
ni podatkov

14. PODATKI O PREVOZU

Naziv in opis
TERPENTIN
Dodatno označevanje: OKOLJU NEVARNO
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14.1. Prevoz po cesti/železnici (ADR/RID):
UN številka: 1299
Razred: 3
Embalažna skupina: III
Omejene količine: 5 L
Omejitev za predore: D/E

14.2. Rečni prevoz (ADN):
UN številka: 1299
Razred: 3
Embalažna skupina: III

14.3. Prevoz po morju (IMDG):
UN številka: 1299
Razred: 3
Embalažna skupina: III
Onesnaževalec morja: DA

14.4. Zračni prevoz (ICAO/IATA):
UN številka: 1299
Razred: 3
Embalažna skupina: III

 

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1. Upoštevani predpisi
- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in
omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi
Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije
91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 453/2010) 
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju
snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 
- Zakon o kemikalijah /ZKem/ 
- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi 
- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov 
- Uredba o ravnanju z odpadki 
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/ 
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu 

15.2. Ocena kemijske varnosti
Ocena kemijske varnosti ni izdelana.

16. DRUGI PODATKI

16.1. Pomen opozorilnih (R) stavkov
(R10)   Vnetljivo
(R20/21/22)   Zdravju škodljivo pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
(R36/38)   Draži oči in kožo.
(R43)   Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.
(R51/53)   Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
(R65)   Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.
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16.2. Pomen H stavkov iz 3. točke varnostnega lista
(H226)   Vnetljiva tekočina in hlapi.
(H302)   Zdravju škodljivo pri zaužitju.
(H304)   Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
(H312)   Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
(H315)   Povzroča draženje kože.
(H317)   Lahko povzroči alergijski odziv kože.
(H319)   Povzroča hudo draženje oči.
(H332)   Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
(H411)   Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

16.3. Viri varnostnega lista:
Varnostni list dobavitelja, 4.1.2011, verzija 1 ter Vl Mark-a po GHS

16.4. Spremembe varnostnega lista:

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju v kakršnem je
dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila
lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s
transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.
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