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ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 

 

1.1. Identifikator izdelka 

Trgovsko ime: ONLY COAT 

UFI: 8D10-2009-U00M-E459 

1.2. ustrezne opredeljene uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe 

Uporaba: izdelek za zaščito avtomobilske barve Uporaba se odsvetuje: 

Ni odsvetovanih uporab 

1.3. Podatki o dobavitelju varnostnega lista 

myCARe 
Ulica Smolensk 41 

85-471 Bydgoszcz 
e-pošta: deturner@deturner.com 

1.4. Telefonska številka za nujne primere 

Nacionalna telefonska številka za nujne primere: 112 
Telefonska številka za nujne primere na Poljskem (odprta od 8:00 do 16:00): +48 509 09 77 77 

 

ODDELEK 2: Opredelitev nevarnosti 

 

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi 

 
Razvrstitev v skladu z Uredbo 1272/2008 

 
Asp. Tox. 1 

  

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

2.2. Elementi označevanja  

Označevanje v skladu z Uredbo ES 1272/2008 

 
Opozorilna beseda NEVARNOST 

  

Piktogrami 
 

 

 

Snovi, ki jih je treba navesti na etiketi 

Ogljikovodiki, C13-C18, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2 % aromatiki 

Izjava o nevarnosti 

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

Previdnostne izjave 

 
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, pokažite embalažo ali etiketo. 

 P102 Hranite zunaj dosega otrok. 
 P103 Pred uporabo preberite etiketo. 
 Preventiva   

 P280 Nosite zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/zaščito za oči. 

mailto:deturner@deturner.com
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 Odziv  

 P301+P310 PRI POŽIRANJU: Takoj pokličite center za zastrupitve/zdravnika. 
 P331 NE povzročajte bruhanja 

Shranjevanje 
 P405 Shranjujte pod pečatom. 
 Odstranjeva

nje 

 

 P501 Vsebino/posodo odstranite v ustrezno označene zabojnike za odpadke v skladu z 
lokalni predpisi. 

Dodatne informacije 

 EUH066 Zaradi ponavljajoče se izpostavljenosti se lahko koža izsuši ali razpoka. 

2.3. Druga tveganja 

Lahko je smrtno nevaren, če ga pogoltnemo in pride v dihalne poti 

 

ODDELEK 3: Sestava/informacije o sestavinah 

 

3.2. Mešanice     

 
Ime snovi Identifikator Klasifikacija 1272/2008 masni 

delež 
 Ogljikovodiki, C13-C18, n-alkani, izoalkani, 

ciklični, <2 % aromatiki 
Indeks: 649-422-00-2 
CAS: 64742-47-8 
ES: 921-050-8 
Registracijska številka: 01- 
2119485032-45-0000 

Asp. toks. 1 
EUH066 

H304 55-65 

 Silicijev dioksid CAS: 7631-86-9 
ES: 231-545-4 

-- -- <25 

 
Silikonsko olje [polidimetilsiloksan]. CAS: 63148-62-9 

ES: 613-156-5 
-- -- <15 

 
Dodekametilcikloheksasiloksan [4]. 

[Dodekametilcikloheksasiloksan]. 
CAS: 540-97-6 
ES: 208-762-8 

-- -- <12 

 Komentarji     

Za celoten pomen stavkov o nevarnosti glejte oddelek 16 H 

 [1] Mejne vrednosti specifične koncentracije     

[2] Snovi, za katere so bile določene nacionalne mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti 
[3] Snovi, za katere so bile določene mejne vrednosti EU za poklicno izpostavljenost 
[4] SVHC: snovi, vključene na seznam, pripravljen v skladu s členom 59(1). 

 

ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči 

 

4.1. Opis ukrepov prve pomoči 
 Posledice vdihavanja 
 Prizadeto osebo umaknite na svež zrak in poskrbite, da lahko prosto diha. 

Zagotovite si toplino in mir. 
Po potrebi zagotovite zdravniško pomoč. Če se stanje poškodovanca ne povrne hitro na 
standarde, prevoz v najbližjo zdravstveno ustanovo za nadaljnje zdravljenje. 

 Posledice zaužitja 
 Ne povzročajte bruhanja. 

Izperite usta z vodo. 
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 Če je potreben zdravniški nasvet, pokažite embalažo ali etiketo. Nezavestni osebi ne dajte 

ničesar pogoltniti. 
Če je potrebno, poškodovanca prepeljite v bolnišnico. 

 Če pride do bruhanja, upoštevajte tveganje aspiracije. 
 Očesni stik 
 Odstranite kontaktne leče. 

Onesnažene oči 10-15 minut izpirate z več mlačne vode. Izogibajte se močnim 
curkom vode - nevarnost poškodbe roženice. 
Po potrebi zagotovite zdravniško pomoč. 

 Stik s kožo 
 Odstranite onesnažena oblačila. 

Onesnaženo kožo očistite, umijte z veliko vode, nato z vodo in blagim milom. 
Če draženje kože ne mine, se posvetujte z zdravnikom. 

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 

Če ga pogoltnete, lahko snov vdihnete v pljuča in povzročite kemično pljučnico. 
Če snov pride v pljuča, se lahko pojavijo simptomi, kot so kašelj, dušenje, piskanje, oteženo dihanje, 
zamašenost prsnega koša, težko dihanje in/ali povišana telesna temperatura. 

4.3. Navedba morebitne takojšnje zdravniške pomoči in posebnega zdravljenja, ki je potrebno 
žrtve 

Simptomatsko zdravljenje. 
Na delovnem mestu morajo biti na voljo sredstva za nudenje prve pomoči. 

 

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 

 

5.1. Sredstva za gašenje 

Primerna sredstva za gašenje 
gasilna pena, ogljikov dioksid CO2, gasilni praški, razpršena voda. Za gašenje požarov 
v bližini uporabite ustrezna sredstva za gašenje. Neustrezna sredstva za gašenje 
Na površino gorečega izdelka ne nanašajte gostih curkov vode. 

5.2. Posebne nevarnosti, ki izhajajo iz snovi ali zmesi 

Proizvodi zgorevanja 
Med zgorevanjem lahko nastanejo strupeni produkti toplotne razgradnje, ogljikov monoksid in ogljikov dioksid 
(COx). 
Eksplozivne mešanice 
Se ne uporablja 

5.3. Informacije za gasilce 

Uporabite standardne kemične metode gašenja. 
Visokim temperaturam izpostavljene posode ohladite z vodo in jih odstranite s prizadetega območja, če je to 
mogoče. 
Hlape obarvajte z razpršenimi curki vode. 
Ne dovolite, da bi onesnažena gasilna sredstva prišla v kanalizacijo, površinske vode ali tla. 
Zaščitna oprema za gasilce 
Popolna zaščitna oprema. 
Naprave za izolacijo dihal. 

 

ODDELEK 6: Ukrepi pri nenamernem sproščanju 

 

6.1. Osebni previdnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v nujnih primerih 
 Zagotovite ustrezno prezračevanje. Izogibajte se stiku z očmi in kožo. Uporaba ustrezne opreme 

Zaščitno. Odstranite vse vire vžiga. Odstranite osebe, ki niso opremljene z osebno zaščito. 
 Če se izloči več mešanice, uporabnike opozorite in jim naročite, naj zapustijo prostor. 

onesnaženega območja za člane javnosti. 
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Nevarnost zdrsa na tleh, onesnaženih z mešanico. 

6.2. Okoljski previdnostni ukrepi 

Ne dovolite onesnaževanja okolja. Zavarovanje drenažnih 
jaškov. 
V primeru resnega onesnaženja vodotoka, kanalizacijskega sistema ali onesnaženja 
na tleh, obvestite ustrezne upravne in nadzorne organe ter reševalne organizacije. 

6.3. Metode in material za zadrževanje in čiščenje 

zavarovati poškodovano embalažo. 
Prezračite prizadeto območje in preprečite vdihavanje hlapov. 
Zberite mehansko in z nevnetljivimi sorbcijskimi materiali (npr. zemlja, suh pesek, diatomit, vermikulit). 
Zbrano maso iz okolja vložite v nadomestno embalažo in jo pošljite v odstranitev v skladu z lokalnimi predpisi. 
Očistite onesnaženo površino. 

6.4. Sklicevanja na druge oddelke 

Osebna zaščitna oprema: oddelek 8 Metode 
odstranjevanja: oddelek 13 

 

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 

 

7.1. Previdnostni ukrepi za varno ravnanje 
 Priporočila za ravnanje z zmesjo 

Zagotovite ustrezno prezračevanje. 
Izogibajte se stiku z očmi in kožo. 
Izogibajte se vdihavanju 
hlapov/aerosolov. 

 Splošni predpisi o industrijski higieni 
Med uporabo izdelka ne jejte, ne pijte in ne kadite. Po uporabi 
si temeljito umijte roke. 
Zamenjajte onesnažena oblačila. 
Med polnjenjem ne dovolite brizganja snovi. 
Pri polnjenju, praznjenju ali prenašanju NE uporabljajte stisnjenega zraka. Pred 
ponovno uporabo operite onesnažena oblačila. 

 Nasveti za zaščito pred požarom in eksplozijo 
Hranite stran od virov toplote, vročih površin, virov iskrenja, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Ne kadite. 
Preprečite nastanek statične elektrike. 
Uporabljajte orodje, ki se ne iskri. 

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z morebitnimi nezdružljivostmi 
 Skladiščni prostori morajo biti prezračevani. Posodo hranite 

tesno zaprto. 
Shranjujte v suhem in hladnem prostoru. 

Shranjujte samo v originalni embalaži. 
Hraniti stran od sončne svetlobe, toplote in virov vžiga. 
Neprimerni materiali: izogibajte se dolgotrajnemu stiku z naravno, butilno ali nitrilno gumo. Ne shranjujte 
skupaj z živili in živalsko krmo. 

 Ne uporabljajte, preden ne preberete in razumete vseh varnostnih ukrepov. 
7.3. Posebna(-e) končna(-e) uporaba(-e) 

Podatki niso na voljo 

 

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščitna oprema 

 

8.1. Nadzorni parametri 
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Nacionalne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost 
V skladu z uredbo ministra za družino, delo in socialno politiko z dne 12. junija 2018 o najvišjih dovoljenih koncentracijah in 
intenzivnosti zdravju škodljivih dejavnikov v delovnem okolju (Uradni list 2018, št. 1286, s spremembami) 

 SUBSTANCE CAS št. NDS 
(mg/m3) 

NDSCh 
(mg/m3) 

NDSP 
(mg/m3) 

Komentarji 

 Visoko rafinirana mineralna olja, razen 
tekočin za strojno obdelavo 
- vdihljiva frakcija 

--   -- - 

 5 --   

8.2. Nadzor izpostavljenosti      

Ustrezni tehnični nadzorni ukrepi 
Skladiščne prostore in delovne postaje je treba učinkovito prezračevati, da se ohranijo koncentracije 
delcev/par v zraku pod mejnimi vrednostmi. 

 Individualni zaščitni ukrepi      

  
 

Zaščita oči ali obraza 

     

Uporabljajte zaščitna očala v skladu s standardom EN 166. 
V bližini delovnega območja je steklenička za izpiranje oči s čisto vodo ali čistilci za oči. 

 Zaščita kože      

 
Zaščita rok 
Uporabljajte zaščitne rokavice, odporne na kemikalije, v skladu s standardom EN 374. 
Izberite material za rokavice, pri čemer upoštevajte čas preboja, hitrost prodiranja in razgradnjo. 
Priporočljivo je redno menjavati rokavice in jih takoj zamenjati, če se pojavijo znaki obrabe, poškodbe 
(raztrganine, perforacije) ali spremembe videza (barva, elastičnost, oblika). Na nepokritih delih telesa 
uporabljajte zaščitno kremo. 

Zaščita kože 
Zaščitna obleka. Vrsto zaščitne opreme je treba izbrati glede na koncentracijo in količino nevarne snovi v 
določenem delovnem okolju. 

 Zaščita dihal      

V primeru ustreznega prezračevanja to ni potrebno. Pri izpostavljenosti visokim koncentracijam hlapov izdelka 
in 
V nujnih primerih uporabite zaščito dihal. 

 Nadzor izpostavljenosti okolja      

 Ne vnašajte v okolje.      

Splošna zdravstvena in varnostna navodila 
Upoštevajte dobre prakse osebne higiene. 

 

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 

 

9.1. Informacije o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 
 Stanje koncentracije: Tekočina 
 Barva: Podatki niso na voljo 
 Vonj: Parafin 
 Tališče/zmrzovalno temperaturo: Podatki niso na voljo 
 Temperatura vrelišča ali začetna temperatura 

vrelišče in območje vrelišča: 
značilno 238-257 °C (Ogljikovodiki, C13-C18, n-alkani, 
izoalkani, ciklični, <2 % aromatskih spojin) 
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 Vnetljivost materialov: Podatki niso na voljo 
 Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti: Podatki niso na voljo 
 Plamenišče: ~ 105 °C (Ogljikovodiki, C13-C18, n-alkani, izoalkani, 

ciklični, <2 % aromatskih spojin) 
 Temperatura samovžiga: ~215°C - 232°C (Ogljikovodiki, C13-C18, n-alkani, 

izoalkani, ciklični, <2 % aromatskih spojin) 
 Temperatura razgradnje: Podatki niso na voljo 
 pH: Podatki niso na voljo 
 Kinematična viskoznost: Podatki niso na voljo 
 Topnost: Raztopi se v vodi 
 Prebojni koeficient n-oktanol/voda (vrednost 

logaritemski koeficient): 
Podatki niso na voljo 

 Parni tlak: Podatki niso na voljo 
 Gostota ali relativna gostota: Podatki niso na voljo 
 Relativna gostota hlapov: Podatki niso na voljo 
 Značilnosti delcev: Se ne uporablja 

9.2. Druge informacije  

 Informacije o razredih fizičnega tveganja  

  Podatki niso na voljo 
 Druge varnostne funkcije  

  Podatki niso na voljo 

 

ODDELEK 10: Stabilnost in reaktivnost 

 

10.1. Reaktivnost 
Pod pogoji pravilnega skladiščenja in uporabe zmes ni kemično reaktivna. 

10.2. Kemijska stabilnost 
Pod ustreznimi pogoji skladiščenja je zmes kemično stabilna. 

10.3. Možnost nevarnih reakcij 
Podatki niso na voljo 

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogibati 
Izogibajte se stiku z viri toplote, odprtim ognjem in visokimi temperaturami. 

10.5. Nezdružljivi materiali 
Močna oksidacijska sredstva. 

10.6. Nevarni produkti razgradnje 

Podatki niso na voljo 

 

ODDELEK 11: Toksikološki podatki 

 

11.1. Informacije o razredih nevarnosti, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008 
 Akutna toksičnost 

Ogljikovodiki, C13-C18, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2 % aromatiki 
Akutna oralna toksičnost 
Nizka toksičnost: LD50 >5000 mg/kg, podgana 
Akutna toksičnost pri dermalnem stiku 
Nizka toksičnost: LD50 >5000 mg/kg, zajec 
Akutna toksičnost pri vdihavanju 
Majhna strupenost: LC50 večja od koncentracije hlapov blizu nasičenja / 4 ure, podgana 

 Jedkost za kožo/draženje kože 
 Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 
 Resne poškodbe oči/draženje 
 Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 
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 Senzibilizacija dihal ali kože 
 Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 
 Mutageni učinki na zarodne celice 
 Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 
 Rakotvornost 
 Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 
 Strupenost za razmnoževanje 
 Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 
 Toksični učinki na ciljne organe - enkratna izpostavljenost 
 Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 
 Toksični učinki na ciljne organe - ponavljajoča se izpostavljenost 
 Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 
 Nevarnost aspiracije 
 Aspiracija v pljuča ob zaužitju ali bruhanju lahko povzroči kemično pljučnico, ki je lahko 

fatalno. 
11.2. Informacije o drugih nevarnostih 

 Lastnosti endokrinih motilcev 
 Podatki niso na voljo 
 Druge informacije 
 Zaradi ponavljajoče se izpostavljenosti se lahko koža izsuši ali razpoka. 

 

ODDELEK 12: Ekološke informacije 

 

12.1. Toksičnost 

Ogljikovodiki, C13-C18, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2 % aromatskih 
ogljikovodikov Ribe Ni predvidoma strupen: LL/EL/IL50 > 100 mg/l 
Vodni nevretenčarji Pričakovano ni strupen: LL/EL/IL50 > 100 mg/l Alge 
Pričakovano ni strupen: LL/EL/IL50 > 100 mg/l 
Mikroorganizmi Ni pričakovati strupenosti: LL/EL/IL50 > 100 mg/l Kronična 
strupenost 
Ribe Pričakovani NOEC/NOEL > 100 mg/l (na podlagi modeliranih podatkov) 
Vodni raki NOEC/NOEL > 100 mg/l (na podlagi modeliranih podatkov) 

12.2. Obstojnost in razgradljivost 
Podatki niso na voljo 

12.3. Potencial bioakumulacije 
Podatki niso na voljo 

12.4. Mobilnost v tleh 

Ogljikovodiki, C13-C18, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2 % aromatikov 
Plavajo v vodi. 
Adsorbira se na tla in je slabo mobilen. 

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB 
Podatki niso na voljo 

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev 
Podatki niso na voljo 

12.7. Drugi neželeni učinki 

Podatki niso na voljo 

 

ODDELEK 13: Upoštevanje pri odstranjevanju 

 

13.1. Metode odstranjevanja odpadkov 

Odstranite v skladu z veljavnimi predpisi. 
Izdelek in embalažo, ki se uporabljata pri profesionalni uporabi, zavrzite kot nevarne odpadke; 
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izročite pooblaščenemu podjetju. V praznih posodah ali njihovih podlogah se lahko zadržijo ostanki izdelka. 
Posode popolnoma izpraznite. 
Izogibajte se stiku materiala z zemljo, vodotoki, odtoki in kanalizacijo. 
Koda odpadkov 
Zakon z dne 14. decembra 2012 o odpadkih (prečiščeno besedilo: Uradni list 2022, točka 699) 
Uredba ministra za podnebje z dne 2. januarja 2020 o katalogu odpadkov (Uradni list 2020, točka 10) 

Šifro odpadka je treba dodeliti individualno na mestu nastajanja odpadka glede na panogo, v kateri se odpadek 
nahaja. 
uporablja. 

 

ODDELEK 14: Podatki o prevozu 

 

14.1. Številka UN ali identifikacijska številka Se ne 
uporablja 

14.2. Pravilno odpremno ime ZN Se ne 
uporablja 

14.3. Razred(-i) nevarnosti pri prevozu Se ne 
uporablja 

 Opozorilna nalepka Se ne 
uporablja 

14.4. Skupina za pakiranje Se ne 
uporablja 

14.5. Okoljska tveganja Ne 
14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnike Se ne 

uporablja 
14.7. Pomorski prevoz razsutega tovora v skladu z 

instrumenti 
IMO 

Se ne 
uporablja 

 

 

ODDELEK 15: Regulativni podatki 

 

15.1. varnostni, zdravstveni in okoljski predpisi, specifični za snov ali 
mešanice 

Varnostni list temelji na: 

− 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, kakor je bila spremenjena. 

− Uredba (ES) št. 1272/2008 z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, spremembi 
in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006, kakor je bila spremenjena. 

− Uredba Komisije (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) 

− Zakon o snoveh in njihovih zmeseh z dne 25.02.2011. (prečiščeno besedilo: Uradni list 2020, točka 2289 s poznejšimi 
spremembami) 

− Pravilnik ministra za družino, delo in socialno politiko z dne 12. junija 2018 o najvišjih dovoljenih koncentracijah in 
intenzivnosti zdravju škodljivih dejavnikov v delovnem okolju (Uradni list 2018, št. 1286, s spremembami) 

− Zakon z dne 14. decembra 2012 o odpadkih (prečiščeno besedilo: Uradni list 2022, točka 699) 

− Uredba ministra za podnebje z dne 2. januarja 2020 o katalogu odpadkov (Uradni list 2020, točka 10). 

− Uredba ministra za delo in socialno politiko z dne 26. septembra 1997 o splošnih predpisih o varnosti in zdravju pri delu 
(prečiščeno besedilo: Uradni list 2003, št. 169, točka 1650, s spremembami). 

− Uredba ministra za zdravje z dne 30. decembra 2004 o varnosti in zdravju pri delu v zvezi s  prisotnostjo kemičnih snovi 
na delovnem mestu (prečiščeno besedilo: Uradni list 2016, točka 1488) 

− Razvrstitev nevarnega blaga v skladu z Evropskim sporazumom o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga 
(ADR) 
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 15.2. Ocena kemijske varnosti 

Podatki niso na voljo 
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ODDELEK 16: Drugi podatki 

 

Pomen stavkov o nevarnosti H oddelka: 3 
H304 Zaužitje in vdihavanje sta lahko smrtno nevarna. 
Asp. Tox. 1 Nevarnost vdihavanja, kategorija nevarnosti 1 
Postopki razvrščanja v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 
Pred uporabo preberite varnostni list. 
Pred ravnanjem z izdelkom se mora uporabnik seznaniti z zdravstvenimi in varnostnimi predpisi glede ravnanja z 
ravnanje s kemikalijami in zlasti ustrezno usposabljanje za delo. 
Osebe, ki sodelujejo pri prevozu nevarnih snovi v skladu s sporazumom ADR, bi morale biti ustrezno usposobljene. 
usposobljeni za svoje naloge (splošno usposabljanje, usposabljanje za delo in varnost). 
Nasveti za usposabljanje 
Pred uporabo preberite varnostni list. 
Razlaga kratic in okrajšav, uporabljenih v varnostnem listu 
CAS (Chemical Abstracts Service) 
Številka ES pomeni eno od treh spodaj navedenih številk: 

• številka, dodeljena snovi v Evropskem seznamu obstoječih komercialnih kemičnih snovi (EINECS). 

• številka, dodeljena snovi na evropskem seznamu prijavljenih snovi (ELINCS). 

• številka na seznamu kemikalij, navedenih v publikaciji Evropske komisije "No-longer polymers" (NLP) 

PAC - najvišje dovoljene koncentracije zdravju škodljivih snovi v delovnem okolju 
MAK - največja dovoljena trenutna koncentracija 
NDSP - najvišja dovoljena koncentracija 
Številka UN - identifikacijska številka materiala (številka UN, številka UN) 
ADR - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga RID - Pravilnik o 
mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga 
IMDG - Mednarodni pomorski kodeks za nevarno blago 
IATA - Mednarodno združenje za zračni promet 

vPvB (snov) Zelo obstojen in zelo bioakumulativen 
PBT (snov) Trajna, bioakumulativna in strupena LD50 Odmerek, pri 
katerem pogine 50 % testnih živali 
LC50 Koncentracija, pri kateri pogine 50 % testnih živali 
ECX Koncentracija, pri kateri se opazi X % zmanjšanje rasti ali hitrosti rasti NOEL Najvišja 
koncentracija snovi, pri kateri ni opaziti učinka 
BPK Biokemijska potreba po kisiku (BPK) KPK Kemijska potreba po kisiku (KPK) 
ThOD Teoretična potreba po kisiku 

Drugi viri informacij 
IUCLID - Mednarodna enotna zbirka podatkov o kemikalijah 
Lastne zbirke podatkov 
Internetne zbirke podatkov, npr: 
ECHA - podatkovna zbirka registriranih snovi REACH 
ECHA - Seznam C&L 

Druge informacije 
Proizvod, opisan v varnostnem listu, je treba hraniti in uporabljati v skladu z dobro industrijsko prakso in v 
v skladu z vsemi zakonskimi določbami. 
Informacije v varnostnem listu lahko temeljijo na trenutnem stanju znanja, izkušnjah, podatkih iz literature in internetnih 
podatkovnih bazah. Informacije so namenjene opisu izdelka z vidika varnostne, zdravstvene in okoljske zakonodaje. Ne sme se 
razumeti kot jamstvo za določene lastnosti. 

Uporabnik je odgovoren za ustvarjanje pogojev za varno uporabo izdelka in prevzema odgovornost 
za posledice, ki nastanejo zaradi napačne uporabe tega izdelka. 

Varnostni list je pripravilo podjetje EKOS s.c. 80-177 Gdańsk, ulica 
Lubczykowa 5 
ekos@ekos.gda.pl 
www.ekos.gda.pl 

http://www.ekos.gda.pl/
http://www.ekos.gda.pl/
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