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ODDELEK 2: Potencialne nevarnosti 

 

 
 

1.1. Identifikator izdelka 

ACA X-TRA Cut 
Compound 

UFI: 

 
 

VVNS-GQWC-8NG4-1W4R 

1.2. ustrezne opredeljene uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe 

Uporaba snovi/zmesi 

Poliranje vozil 

1.3. Podatki o dobavitelju, ki zagotavlja varnostni list 

Ime podjetja:  

Ulica: 

Kraj:  

Telefon: 

e-

pošta: 

+49 6431 9195-0 

 

Faks: +49 6431 9195-50 

1.4. Številka za nujne primere: +Ta številka je na voljo samo v času uradnih ur. 
 

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi Uredba 

(ES) št. 1272/2008 

Kategorije nevarnosti: 

Akutna strupenost: Acute 

Tox. 4 Akutna strupenost: 

Acute Tox. 4 

Resne poškodbe oči/draženje oči: Draži oči. 2 Stavki o 

nevarnosti: 

Zdravju škodljivo ob zaužitju. Škodljivo pri vdihavanju. 

Povzroča hudo draženje oči. 

2.2. Elementi označevanja 

Uredba (ES) št. 1272/2008 

Sestavni deli označevanja, ki določajo nevarnost 

Aluminijev oksid 

Signalna beseda: Opozorilo 

Piktogrami: 

 
 
 

 
Opozorila o nevarnosti 

H302+H332 Zdravju škodljivo ob zaužitju ali vdihavanju. 

Varnostna navodila 

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, imejte pri roki embalažo ali etiketo izdelka. P102

 Hraniti zunaj dosega otrok. 

P103 Pozorno preberite vsa navodila in jih upoštevajte. P261 Izogibajte se 

vdihavanju prahu/dima/plina/megle/par/aerosola. 

P264 Po uporabi si temeljito umijte roke. 

P270 Med uporabo ne jejte, ne pijte in ne kadite. 

P271 Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračevanih prostorih. 

P301+P312 V primeru zaužitja: Če se počutite slabo, pokličite center za zastrupitve/zdravnika. 

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 

mailto:info@krueger-motoparts.com
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P330 Izperite usta. 
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ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 

ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči 

P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Odstranite osebo na svež zrak in poskrbite za neovirano 

dihanje. 

P312 Če se počutite slabo, pokličite center za zastrupitve/zdravnika. 

2.3. Druge nevarnosti 

Informacije niso na voljo. 
 

 

3.2 Mešanice Nevarne 

sestavine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Besedilo besednih zvez H in EUH: glejte oddelek 16. 

Posebne mejne koncentracije, M-faktorji in ATE 

CAS št. ES št. Poimenovanje Delite 

 Posebne mejne koncentracije, M-faktorji in ATE  

1344-28-1 215-691-6 Aluminijev oksid 30 - 35 % 

 vdihavanje: ATE = 11 mg/l (hlapi); vdihavanje: ATE = 1,5 mg/l (prah ali megla); oralno: ATE = 500 

mg/kg 

 

 

4.1. Opis ukrepov prve pomoči Po vdihavanju 

Zagotovite svež zrak. V vseh dvomljivih primerih ali ob pojavu simptomov poiščite zdravniško pomoč. 

Po stiku s kožo 

Izperite z veliko vode. Odstranite onesnažena oblačila in jih pred ponovnim nošenjem operite. 

Po stiku z očmi 

Takoj skrbno in temeljito sperite oči z vodo. V primeru draženja oči se posvetujte z oftalmologom. 

Po zaužitju 

Takoj sperite usta in spijte 1 kozarec vode. Potrebno je zdravniško zdravljenje. 

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 

Informacije niso na voljo. 

4.3. Indikacije za takojšnjo zdravniško pomoč ali posebno zdravljenje 

CAS št. Poimenovanje Delite 

 ES št. Indeks št. REACH št.  

 Razvrstitev GHS  

1344-28-1 Aluminijev oksid 30 - 35 % 

 215-691-6    

 Akutna strupenost 4, Akutna strupenost 4; H332 H302  

64742-47-8 Destilati (zemeljsko olje), lahki, prečiščeni z vodikom; kerozin - nedoločen 8 - 15 % 

 265-149-8 649-422-00-2   

 Asp. Tox. 1; H304  

8042-47-5 belo mineralno olje 5 - 8 % 

 232-455-8    

 Asp. Tox. 1; H304  

112-80-1 Oleinska kislina 2 - 3 % 

 204-007-1    

 Draži kožo. 2, Eye Irrit. 2; H315 H319  
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ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 

ODDELEK 6: Ukrepi pri nenamernem sproščanju 

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 

Simptomatsko zdravljenje. 
 

5.1. Sredstva za gašenje 

Primerna sredstva za 

gašenje 

Ukrepe za gašenje prilagodite okolici. 

5.2. Posebne nevarnosti, ki izhajajo iz snovi ali zmesi 

Nevnetljivo. 

5.3. Nasveti za gašenje požarov 

V primeru požara: nositi izolirni dihalni aparat. 

Dodatni namigi 

Z vodnim curkom razpršite pline/parice/meglo. Onesnaženo vodo za gašenje zbirajte ločeno. Ne dovolite, da bi 

prišlo do vdora v kanalizacijo ali vodne tokove. 
 

 

6.1. Osebni previdnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v nujnih primerih 

Splošne opombe 

Zagotovite ustrezno prezračevanje. Ne vdihavajte plinov/dimov/par/aerosolov. Izogibajte se stiku s kožo, 

očmi in oblačili. Uporabljajte osebno zaščitno opremo. 

6.2. Ukrepi za varstvo okolja 

Ne dovolite vstopa v odtoke ali vodotoke. 

6.3. Metode in materiali za shranjevanje in čiščenje 

Nadaljnje informacije 

Absorbirajte z materialom, ki veže tekočino (pesek, diatomejska zemlja, kisla veziva, univerzalna veziva). Na spletni strani . 

Z zaužitim materialom ravnajte v skladu z oddelkom Odstranjevanje . 

6.4. Sklicevanje na druge oddelke 

Varno ravnanje: glejte oddelek 7 Osebna zaščitna 

oprema: glejte oddelek 8 Odstranjevanje: glejte 

oddelek 13 
 

7.1. Zaščitni ukrepi za varno ravnanje Opombe o 

varnem ravnanju 

Pri odprtem ravnanju uporabite naprave z lokalnim izpušnim prezračevanjem . Plin/dim/par/aerosol 

Ne vdihavajte. 

Opombe o zaščiti pred požarom in eksplozijo 

Posebni protipožarni ukrepi niso potrebni. 

7.2. Pogoji za varno skladiščenje ob upoštevanju nezdružljivosti 

Zahteve za skladiščne prostore in zabojnike 

Posodo hranite tesno zaprto. 

Informacije o skladiščenju na enem mestu 

Posebni previdnostni ukrepi niso potrebni. 

Razred skladiščenja v skladu s 
TRGS 510: 

7.3. Posebne končne uporabe 

Poliranje vozil 

10 (vnetljive tekočine, ki jih ni mogoče uvrstiti v nobenega od zgoraj navedenih LGK) 
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ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščitna oprema 
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ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 

 

8.1. Parametri, ki jih je treba 

spremljati Mejne vrednosti poklicne 

izpostavljenosti (TRGS 900) 

 
 
 
 

8.2. Nadzor izpostavljenosti Zaščitni in higienski 

ukrepi 

Takoj odstranite umazana in nasičena oblačila. Sestavite načrt zaščite kože in ga upoštevajte! Pred odmori in 

ob koncu dela si temeljito umijte roke in obraz, po potrebi se oprhajte. Na delovnem mestu ne jejte, ne pijte, ne 

kadite in ne smrčite. 

Zaščita oči/obraza 

Nosite zaščito za oči/obraz. 

Zaščita rok 

Pri ravnanju s kemičnimi sredstvi se lahko nosijo samo zaščitne rokavice z oznako CE, ki vsebuje štirimestno 

preskusno številko. Zasnovo kemičnih zaščitnih rokavic je treba izbrati posebej za delovno mesto, odvisno od 

koncentracije in količine nevarnih snovi. Priporočljivo je, da se o kemični odpornosti zgoraj navedenih zaščitnih 

rokavic za posebno uporabo pozanimate pri proizvajalcu rokavic. 

Zaščita telesa 

Uporaba zaščitnih oblačil. 

Zaščita dihal 

V primeru nezadostnega prezračevanja nosite zaščito dihal. 
 

 

9.1. Informacije o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 

Stanje združevanja: Tekoče 

barva: bela 

Vonj: Ni določen 

Vrednost pH: 7,5 - 9,5 

Spremembe stanja 

Tališče: 

Vrelišče ali začetno vrelišče in območje 

vrelišča: 

Plamenišče: 

Vnetljivost 

Trdno/tekoče: 

Plin: 

Nevarnost eksplozije 

Izdelek ni: eksploziven. 

Spodnja meja eksplozivnosti: 

Zgornja meja eksplozivnosti: 

Temperatura samovžiga 

Trdna 

snov: 

plin: 

CAS št. Poimenovanje ppm mg/m³ F/m³ Nasvet gr. Art 

64742-47-8 Destilati (zemeljsko olje), hidrogenirani  300  2(II)  

 lahka (C9-C14 alifatiki)   

8042-47-5 Belo mineralno olje (zemeljsko olje) 5 A 4(II) 
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ODDELEK 10: Stabilnost in reaktivnost 

ODDELEK 11: Toksikološki podatki 

Temperatura razgradnje: 

Lastnosti za spodbujanje požara 

Izdelek ni: oksidativen. 

Ni določeno 

Parni tlak: ni določen 

Gostota: 1 g/cm³ 

Topnost v vodi: ni določeno 

Topnost v drugih topilih 

Ni določeno 

Prebojni koeficient n-

oktanol/voda: 

Ni določeno 

Relativna gostota hlapov: Ni določena 

Hitrost izhlapevanja: Ni določeno 

9.2. Druge informacije 

Vsebnost trdnih snovi: ni določeno 
 

 

10.1. Reaktivnost 

Nevarne reakcije ne nastopijo, če se z njim ravna in skladišči, kot je predvideno. 

10.2. Kemijska stabilnost 

Izdelek je stabilen, če ga hranite pri običajnih temperaturah okolja. 

10.3. Možnost nevarnih reakcij 

Nevarne reakcije niso znane. 

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogibati 

ni/ne obstaja 

10.5. Nezdružljivi materiali 

Informacije niso na voljo. 

10.6. Nevarni produkti razgradnje 

Nevarni produkti razgradnje niso znani. 
 

11.1. Informacije o razredih nevarnosti v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Akutna 

strupenost 

Zdravju škodljivo ob zaužitju. Škodljivo pri vdihavanju. 

ATEmix izračunan 

ATE (oralno) 1432,7 mg/kg; ATE (inhalacijski aerosol) 4,298 mg/l 
 

CAS št. Poimenovanje 

 Pot izpostavljenosti Odmerek Vrste Vir: Metoda 

1344-28-1 Aluminijev oksid 

 
ustno ATE 500 

mg/kg 

   

 Inhalacijski hlapi ATE 11 mg/l    

 Inhalacijski aerosol ATE 1,5 mg/l    

 

Dražilni in jedki učinek 
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ODDELEK 12: Informacije o okolju 

ODDELEK 13: Navodila za odstranjevanje 

ODDELEK 14: Podatki o prevozu 

Povzroča hudo draženje oči. 

Jedkost za kožo/draženje kože: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 

Občutljivostni učinki 

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 

Rakotvoren, mutagen in strupen za razmnoževanje 

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 

Toksičnost za specifične ciljne organe pri enkratni izpostavljenosti 

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 

Toksičnost za specifične ciljne organe pri ponavljajoči se izpostavljenosti 

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 

Nevarnost aspiracije 

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 

Druge informacije o izpitih 

Mešanica je v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP] razvrščena kot nevarna. 
 

12.1. Toksičnost 

Izdelek ni: Ekotoksičen. 

12.2. Obstojnost in razgradljivost 

Izdelek ni bil testiran. 

12.3. Potencial bioakumulacije 

Izdelek ni bil testiran. 

12.4. Mobilnost v tleh 

Izdelek ni bil testiran. 

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB 

Izdelek ni bil testiran. 

12.7 Drugi neželeni učinki 

Informacije niso na voljo. 

Dodatne opombe 

Ne dovolite vstopa v odtoke ali vodotoke. Ne dovolite vstopa v tla/zemljo. 
 

 

13.1 Postopki obdelave odpadkov 

Priporočila za odstranjevanje 

Ne dovolite vstopa v odtoke ali vodotoke. Ne dovolite vstopa v tla/zemljo. Odstranite v skladu z uradnimi 

predpisi . 

Odstranjevanje neočiščene embalaže in priporočenih čistilnih sredstev 

Neonesnažena in prazna embalaža se lahko reciklira. Z onesnaženo embalažo se ravna enako kot s 

snovjo. 
 

 

Kopenski promet (ADR/RID) 

14.1. Številka ZN: Ni nevarno blago v smislu teh prevoznih predpisov . 

14.2. Pravilno odpremno 

ime ZN: 

14.3. Razredi nevarnosti pri 
prevozu: 

Ne gre za nevarno blago v smislu teh prometnih predpisov. 

 
Ne gre za nevarno blago v smislu teh prometnih predpisov. 

14.4. Skupina pakiranja: Nevarno blago v smislu teh prevoznih predpisov. 
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ODDELEK 15: Zakonodaja 

ODDELEK 16: Drugi podatki 

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika 

Ne gre za nevarno blago v smislu teh prometnih predpisov. 

14.7. Prevoz razsutega tovora po morju v skladu z instrumenti IMO 

Ne gre za nevarno blago v smislu teh prometnih predpisov. 
 

15.1. varnostni, zdravstveni in okoljski predpisi/specifična zakonodaja za snov ali zmes 

Predpisi EU 

Omejitve uporabe (REACH, Priloga XVII): Vnos 3 

Informacije o direktivi SEVESO III 

2012/18/EU: 

Nacionalni predpisi 

Omejitev zaposlitve: 

 
Razred nevarnosti za vodo: 

Status: 

15.2. Ocena kemijske varnosti 

Ne velja direktiva SEVESO III 

 
 

Upoštevajte omejitve zaposlovanja za mlade (§ 22 JArbSchG). 

3 - zelo nevarno za vodo 

Razvrstitev zmesi v skladu s Prilogo 1, št. 5 AwSV 

Ocene kemijske varnosti za snovi v tej zmesi niso bile opravljene. 
 

Okrajšave in kratice 

CLP: razvrščanje, označevanje in pakiranje 

REACH: registracija, evalvacija in avtorizacija kemikalij 

GHS: globalno usklajen sistem za razvrščanje, označevanje in pakiranje kemikalij UN: 

Združeni narodi 

CAS: Chemical Abstracts Service 

DNEL: izpeljana raven brez učinka 

DMEL: izpeljana minimalna raven 

učinka 

PNEC: predvidena koncentracija brez 

učinka ATE: ocena akutne strupenosti 

LC50: smrtna koncentracija, 50 % 

LD50: smrtni odmerek, 50 % 

LL50: smrtonosna 

obremenitev, 50 % EL50: 

obremenitev z učinkom, 50 

% 

EC50: učinkovita koncentracija 50% 

ErC50: 50 % učinkovita koncentracija, stopnja rasti 

NOEC: koncentracija brez opazovanega učinka 

BCF: faktor biološke koncentracije 

PBT: obstojen, bioakumulativen, strupen 

vPvB: zelo obstojen, zelo bioakumulativen 

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 

(Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga) RID: Pravilnik o 

mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga MARPOL: Mednarodna konvencija 

o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij 

IBC: zabojnik za srednje razsute tovore 

SVHC: snov, ki vzbuja veliko 

zaskrbljenost 

Za kratice in okrajšave glej imenik na http ://abk.esdscom.eu 

http://abk.esdscom.eu/
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Razvrstitev zmesi in uporabljena metoda ocenjevanja v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]. 

Razvrstitev Postopek razvrščanja 

Akutna strupenost 4; H302 Metoda izračuna 

Akutna strupenost 4; H332 Metoda izračuna 

Draži oči. 2; H319  

Besedilo stavkov H in EUH (številka in celotno besedilo) 

H302 Zdravju škodljivo ob zaužitju. 

H302+H332 Zdravju škodljivo ob zaužitju ali vdihavanju. 

H304 Ob zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno nevaren . H315

 Povzroča draženje kože. 

H319 Povzroča hudo draženje oči. 

H332 Škodljivo pri vdihavanju. 

Dodatne informacije 

Informacije temeljijo na trenutnem stanju našega znanja, vendar ne predstavljajo jamstva za lastnosti 

izdelka in ne vzpostavljajo pogodbenega pravnega razmerja. Obstoječe zakone in predpise mora prejemnik 

naših izdelkov upoštevati na lastno odgovornost. 
 

(Podatki o nevarnih sestavinah so bili vzeti iz zadnjega varnostnega lista dobavitelja). 




