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VARNOSTNI LIST 

All Purpose 
 

 

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 
 

1.1 Identifikator izdelka 
 

Ime izdelka                           All Purpose 
 

1.2. Ustrezne opredeljene uporabe snovi ali zmesi in uporabe, ki se 
 

Identificirane uporabe                          Čistilec splošnega namena 
 

Uporaba, ki je bila odmerjana proti temu izdelku, ni priporočljiva za noben drug namen, kot              je navedeno zgoraj. 

 
  1.3. Indentifikacija podjetja 

 

     Ime podjetja: Graphenic  Ltd 

     Naslov: Silverstream House 

     Fitzroy Street 45 

                   London 

     W1T 6EB 

                   UK 
 

 
 
 

ODDELEK 2: Identifikacija nevarnosti 
 

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi 
 

Razvrstitev 
 

Fizične nevarnosti 

Ni tajno 
 

Nevarnosti za zdravje 

Kožni irit. 2 - H315 Eye Dam. 1 - H318 
 

Okoljske nevarnosti 

Ni tajno 
 
 

Klasifikacija (67/548/EGS ali 1999/45/ES) 

Xi;R38,R41. 
 

2.2 Elementi etikete 
 

Ikono 

 
 

Signalna                               beseda Nevarnost 
 

Izjave o nevarnosti
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Previdnostni izkazi 

 All Purpose 

 

H315 Povzroča draženje kože. 

H318 Povzroča hude poškodbe oči. 
 
 
P264 Po rokovanju temeljito izmijte kontaminirano kožo. 

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

P302+P352 IF NA KOŽI: Umijte z veliko vode. 

P305+P351+P338 IF V OČEH: Previdno sperite z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, 

če so prisotne in enostavne za narediti. Nadaljujte s izpiranje. 

P332+P313 Če pride do draženja kože: Poiščite zdravniški nasvet/pozornost.
 

Vsebuje alkohole C9-11, etoksiliran, TETRASODIUM ETILEN DIAMINE TETRAACETAT,  

Alkilamidopropilbetain,natrijev hidroksid 
 

Označevanje detergenta                   < 5% amphoteric surfactants, < 5% EDTA in njihove soli, < 5 % nejonski površinsko aktivni snovi, < 

5% 

parfumi, vsebuje CITRAL, LINALOOL, d-LIMONENE 
 

Dodatne previdnostne izjave 

P310 Takoj pokličite center za zastrupljanje/zdravnik. 

P321 Specifično zdravljenje (glejte zdravniško svetovanje na tej nalepki). 

P362+P364 Slecite kontaminirana oblačila in ga pred ponovno uporabo 

umijte. 
 

2.3 Druge nevarnosti 
 

Ta izdelek ne vsebuje nobenih snovi, razvrščenih kot PBT ali vPvB. 
 

ODDELEK 3: Sestava/informacije o sestavinah 
 

3.2 Zmesi 

 

Alkoholi C9-11, etoksilirani                                                                                                                               1-5% 
 

ŠTEVILKA CAS:68439-46-3  ES  številka:— 
 

 

Klasifikacija   (67/548/EGS ali 1999/45/ES) 

Akutni toksik. 4 - H302 Xn; R22. Xi;R41. Očesni jezi. 1 - H318 
 

TETRANATRIJEV ETILEN DIAMIN TETRAACETAT                                                                                  1-5% 
 

CAS številka:64-02-8  ES  številka:200-573-9 REACH registrska številka:01-2119486762-27-XXXX 
 

 

Klasifikacija   (67/548/EGS ali 1999/45/ES) 

Očesni jezi. 1 - H318                                     Xn; R22 Xi;R41 

Akutni toksik. 4 - H302 

 

Alkilamidopropilbetain                                                                                                                                      1-5% 
 

ŠTEVILKA CAS:—  ŠTEVILKA ES:— 
 

 

Klasifikacija   (67/548/EGS ali 1999/45/ES) 

Očesni jezi. 1 - H318                                     Xi;R41. Vodna kronična 3 - 

H412
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All Purpose 

2-Butoksietanol                                                                                                                                                  1-5% 
 

ŠTEVILKA CAS:111-76-2 ŠTEVILKA ES:  203-905-0 
 

 

Klasifikacija   (67/548/EGS ali 1999/45/ES) 

Akutni toksik. 4 - H302                                    Xn; R20/21/22 Xi;R36/38 

Akutni toksik. 4 - H312 

Akutni toksik. 4 - H332 

Kožni irit. 2 - H315 

Irit za oko.2 - H319 

 

Natrijev hidroksid                                                                                                                                               <1% 
 

CAS številka:1310-73-2 ŠTEVILKA ES:  215-185-5 REACH registracijska številka:01-2119457892-27-XXXX 
 

 

Klasifikacija   (67/548/EGS ali 1999/45/ES) 

Z. Corr. 1 - H290                                     C;R35 

Skin Corr. 1A - H314 

Očesni jezi. 1 - H318 
 

Celotno besedilo za vse R-fraze in izjave o nevarnosti so prikazane v oddelku 16. 
 

ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči 
 

4.1 Opis ukrepov prve pomoči 
 

Vdihavanje 

Poiščite zdravniško pomoč, če se bo neugodje nadaljevalo. 
 

Zaužitje 

Odstranite prizadeto osebo iz vira kontaminacije. Usta temeljito sperite z vodo. Dajte veliko vode za pitje. Pojdi po zdravniško pomoč. 

Stik s kožo 

Odstranite prizadeto osebo iz vira kontaminacije. Takoj odstranite onesnažena oblačila in kožo umijte z milom in vodo. Poiščite 

zdravniško pomoč, če draženje še naprej traja po umivanju. 

Stik z očmi 

Odstranite vse kontaktne leče in odprte veke široko narazen. Še naprej splakujte vsaj 15 minut in si priskrbite zdravniško pomoč. 
 

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zakasnili 
 

Splošne informacije 

Resnost opisanih simptomov se bo odvisna od koncentracije in dolžine izpostavljenosti. 
 

Vdihavanje 

Kašelj, stiskanje prsnega koša, občutek pritiska v prsih. 
 

Zaužitje 

Lahko povzroči nelagodje, če pogoltne. Lahko povzroči bolečine v želodcu ali bruhanje. 
 

Stik s kožo 

Podaljšan stik lahko povzroči rdečino, draženje in  suho kožo. 
 

Stik z očmi 

Lahko povzroči zamegljen vid in resne poškodbe oči. 
 

4.3 Navedba takojšnje zdravstvene oskrbe in posebnega zdravljenja, ki je potrebna 
 

Opombe za zdravnika 

Nobenih posebnih priporočil. Če ste v dvomih, takoj poiščite zdravniško pomoč. 
 

ODDELEK 5: Gasilski ukrepi 
 

5.1. Izgasanje medijev 
 

Primerni nosilci za ugasnjevanje
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All Purpose 

Izdelek ni vnetljiv. Uporabljajte nosilce za gasanje ognja, ki so primerni za okoliški požar. 
 

5.2 Posebne nevarnosti, ki izhajajo iz snovi ali zmesi 
 

Posebne nevarnosti 

Izdelek ni vnetljiv. Dražeče pline alipare. Toplotna razgradnja ali zgorevanje izdelkov lahko vključuje naslednje snovi: Acrid dim ali 

hlapi. Ogljika. Dušika. Neobičajne nevarnosti požara ali eksplozije niso opazili. 

Nevarni produkti zgorevanja 

Oksidi ogljika. Toplotna razgradnja ali zgorevanje lahko osvobodi ogljikove okside in druge strupene pline ali pare. 
 

5.3. Nasveti za gasilce 
 

Zaščitni ukrepi med gasilnostjo 

Izogibajte se dihanju požarnih plinov ali hlapov. Nadzorujte odtekano vodo tako, da jo vsebujete in hranite zunaj kanalizacije in vodotokov. 

Če pride do tveganja onesnaževanja vode, obvestite ustrezne organe. 

Posebna zaščitna oprema za gasilce 

Uporabljajte dihalo, rokavice  in zaščitna očala, ki so priložena zraku. Uporabite zaščitno opremo, primerno za okoliške materiale. 
 

ODDELEK 6: Ukrepi za nenamerno sproščanje 
 

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna  oprema in nujni postopki 
 

Osebni varnostni ukrepi 

Izogibajte se stiku s kožo in očmi. Za osebno zaščito glej oddelek 8. 
 

6.2 Okoljski varnostni ukrepi 
 

Okoljski varnostni ukrepi 

Ne izpustite v odtoke ali vodotoke ali na tla. Če želite preprečiti sproščanje, postavite posodo s poškodovano stranjo navzgor. Izlive ali 

nenadzorovane izpuste v vodotoke je treba nemudoma sporočiti Agenciji za okolje ali drugemu ustreznemu regulativnemu organu. 
 

6.3 Metode in material za zadrževanje in čiščenje 
 

Metode čiščenja 

Absorbirajte v vermikulitu, suhem pesku ali zemlji in postavite v posode. Splakni onesnaženo območje z veliko vode. Nosite ustrezno 

zaščitno opremo, vključno z rokavicami, zaščitnimi očali/ščitniki za  obraz, respiratorjem, škornji, oblačili ali predpasniki, kot je 

primerno. Če je mogoče, prenehajte puščati    brez tveganja. Dike daleč pred večjimi razlitji za kasnejše odlaganje. Posode z zbranim 

razlitjem morajo biti ustrezno označene s pravilno vsebino in simbolom nevarnosti. Splakni onesnaženo območje z veliko vode. Zahteve 

lokalnega organa za vodo je treba izpolnjevati, če se onesnažena voda splakne neposredno v kanalizacijo. Splakni onesnaženo območje z 

veliko vode. Bodite pozorni, saj lahko tla in druge površine postanejo spolzke. 
 

6.4 Sklicevanje na druge oddelke 
 

Sklicevanje na druge odseke 

Za informacije o varnem rokovanju glejte oddelek 7. 

Glej oddelek 8 za informacije o opremi za osebno zaščito. Za 

informacije o odstranjevanju glejte poglavje 13. 
 

ODDELEK 7: Ravnanje in shranjevanje 
 

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje 
 

Previdnostni ukrepi za uporabo 

Izogibajte se razlivanju. Izogibajte se stiku s kožo in očmi. Izvajati je treba dobre postopke osebne higiene. 
 

7.2 Pogoji za varno shranjevanje, vključno z nezdružljivostmi 
 

Varnostni ukrepi za shranjevanje 

Hranite samo v originalni posodi. Shranjujte na hladnem in dobro prezračevanem mestu. 
 

Razred shranjevanja 

Kemično skladiščenje. 
 

7.3 Posebna končna uporaba 
 

Posebna končna uporaba
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Opredeljene uporabe za ta izdelek so podrobno opisane v oddelku 1.2. 
 

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 
 

8.1 Kontrolni parametri 
 

Omejitve poklicne izpostavljenosti 
 

2-Butoksietanol 

Mejna vrednost dolgoročne izpostavljenosti (8-urna TWA): WEL 25 ppm(Sk) 123 

mg/m3(Sk) Mejna vrednost kratkoročne izpostavljenosti(15 minut): WEL 50 

ppm(Sk) 246 mg/m3(Sk) 
 

Natrijev hidroksid 

Mejna vrednost dolgoročne izpostavljenosti (8-urna TWA): WEL 

Mejna vrednost kratkoročne izpostavljenosti (15 minut): WEL 2 mg/m3 
 

WEL = Omejitev izpostavljenosti na delovnem mestu 

 
Komentarji o sestavinah 

WEL = Omejitve izpostavljenosti na delovnem mestu 
 

Alkohol c9-11, etoksilira (CAS: 68439-46-3) 
 

Komentarji o sestavinah 

Ni omejitev izpostavljenosti, znanih za sestavine. 
 

TETRANATRIJEV ETILEN DIAMIN TETRAACETAT (CAS: 64-02-8) 
 

DNEL Potrošnik - Ustno; Dolgoročni sistemski učinki: 25 mg/kg/dan 

Potrošnik – vdihovanje; Kratkoročni lokalni učinki: 1,5 mg/m3 

Potrošnik – vdihovanje; Kratkoročni sistemski učinki: 1,5 mg/m3 

Industrija - Vdihovanje; Kratkoročni sistemski učinki: 2,5 mg/m3 

Industrija - ; Kratkoročni lokalni učinki: 2,5 mg/m3 
 

PNEC - Sveža voda; 2,2 mg/l 

- vmesno sproščanje; 1,2 mg/l 

- morska voda; 0,22 mg/l 

- STP; 43 mg/l 

- Tla; 0,72 mg/kg 
 

2-Butoksietanol (CAS: 111-76-2) 
 

DNEL Potrošnik - Ustno; Dolgoročni sistemski učinki: 3,2 mg/kg/dan 

Vdihovanje delavcev  Dolgoročni sistemski učinki 98 mg/m3 

Potrošnik - Dermal; Kratkoročni sistemski učinki: 44,5 mg/kg/dan 

Industrija - Dermalno; Kratkoročni sistemski učinki: 89 mg/kg/dan 

Potrošnik - Dermal; Dolgoročni sistemski učinki: 38 mg/kg/dan 

Industrija - Dermalno; Dolgoročni sistemski učinki: 75 mg/kg/dan 

Potrošnik - Inhalacija; Kratkoročni lokalni učinki: 123 mg/m3 

Potrošnik – vdihovanje; Kratkoročni sistemski učinki: 426 mg/m3 

Industrija - Vdihovanje; Kratkoročni sistemski učinki: 246 mg/m3 

Potrošnik – vdihovanje; Dolgoročni sistemski učinki: 49 mg/m3 
 

PNEC - Sveža voda; 8,8 mg/l 

- sediment (sladka voda); 34,6 mg/kg 

- Usedlina (Morska voda); 3,46 mg/kg 

- morska voda; 0,88 mg/l 

- STP; 463 mg/l 

- Tla; 2,8 mg/kg 
 

Natrijev hidroksid (CAS: 1310-73-2) 
 

DNEL Potrošnik - Vdihovanje; Kratkoročni lokalni učinki: 1 mg/m3 
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Industrija - Vdihovanje; Kratkoročni lokalni učinki: 1 mg/m3 

Industrija - Vdihovanje; Dolgoročni lokalni učinki: 1 mg/m3 
 

8.2 Nadzor izpostavljenosti
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Zaščitna oprema 

 All Purpose

 
 

Ustrezni inženirski nadzori 

Nobenih posebnih ventilacijskih zahtev. S tem izdelkom se ne sme ravnati v zaprtem prostoru brez ustreznega prezračevanja. 
 

Zaščita oči/obraza 

Če ocena tveganja kaže, da je možna kontakt z očmi, je treba nositi obutev, ki je v skladu z odobrenim standardom. Nositi je treba 

naslednjo zaščito: Kemična pljuskajoča očala. 

Zaščita rok 

Priporočljivo je, da so rokavice izdelane iz naslednjega materiala: nitrilna guma. Priporočljivo je, da so rokavice izdelane iz naslednjega 

materiala: Polivinil klorid (PVC). Guma (naravni, lateks). Najbolj primerno rokavico je treba izbrati ob posvetovanju z 

dobaviteljem/proizvajalcem rokavice, ki lahko zagotovi informacije o prebojnem času materiala rokavice. 

Druga zaščita kože in telesa 

Zagotovite postajo za oči. Uporabiti je treba delovne obleke, ki ščitijo roke, noge in telo, skupaj s PVC zaščitnim predpasnikom, ki mora 

biti dovolj dolg, da pokrije gumijaste čevlje/škornje, s čimer se odpravi možnost pljuskanja ali špilanja, ki vstopajo v obutev. 

Higienski ukrepi 

Glede na naše izkušnje s tem izdelkom in omejeno nanje velja, da naslednje posebno svetovanje zagotavlja zadovoljivo zaščito 

industrijskega uporabnika ali obvladovalca. Izbira primerne zaščitne opreme je odvisna od delovnih pogojev in načinov za ravnanje s 

snovjo. To svetovanje ni nadomestek za vsako podjetje, ki izvaja  svoje ocene tveganja/COSHH, temveč je zagotovljeno kot splošna 

navodila.  Ne kadite v delovnem prostoru. Umijte ob koncu vsake delovne izmene in pred jedjo, kajenjem in uporabo stranišča. Če koža 

postane kontaminirana, se takoj umij. Takoj odstranite oblačila, ki postanejo kontaminirana. S kremo za pregrado preprečite sušenje kože. 

Jedo, kadijo in vodne fontane prepovedane v neposrednem delovnem prostoru. 

Zaščita dihal 

Nobenih posebnih priporočil. Zaščito dihal je treba uporabiti, če kontaminacija v zraku presega priporočeno omejitev poklicne 

izpostavljenosti. 
 

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 
 

9.1 Informacije o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 
 

Videz 

Tekočine. 
 

Barva 

Rumena. 
 

Vonj 

Limone. 
 

Ph 

pH (koncentrirana raztopina): ~13 
 

Relativna gostota 

~ 1 
 

Topnost (ies) 

Topen v vodi. 
 

9.2 Druge informacije 
 

Druge informacije 

Ustrezne informacije niso na voljo. 
 

ODDELEK 10: Stabilnost in reaktivnost 
 

10.1. Reaktivnost 
 

Z izdelkom se lahko močno odzovejo naslednji materiali: Močne kisline. Klorohidrokarboni. Močna oksidacialna  sredstva.
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10.2 Kemijska stabilnost 

 All Purpose

 

Stabilnost 

Stabilna pri normalnih temperaturah okolja in pri uporabi po priporočeni uporabi. Nobenih posebnih skrbi za stabilnost.   
 

10.3 Možnost nevarnih reakcij 
 

Ni primerno. Ne bo polimerizira. 
 

10.4 Pogoji za preprečevanje 
 

Ni znanih pogojev, ki bi lahko povzročili nevarne razmere. Izogibajte se prekomerni vročini za daljše časovno obdobje. 
 

10.5 Nezdružljivi materiali 
 

Materiali, ki se izogibajo 

Močne kisline. Močna oksidacialna  sredstva. 
 

10.6 Nevarni produkti razgradnje 
 

Oksidi ogljika. Toplotna razgradnja ali zgorevanje lahko osvobodi ogljikove okside in druge strupene pline ali pare. 
 

ODDELEK 11: Toksikološke informacije 
 

11.1 Informacije o toksikoloških učinkih 
 

Akutna toksičnost - peroralna 
 

ATE peroralno (mg/kg) 

15,607.82569544 
 

Akutna toksičnost - dermalno 
 

ATE dermalno (mg/kg) 

77628.79322512 
 

Akutna toksičnost - vdihovanje 
 

Vdihovanje ATE (prah/meglo mg/l) 

105.85744531 
 
 

Splošne informacije 

Ta izdelek ima nizko strupenost. Le velike količine lahko škodljivo vplivajo na zdravje ljudi. 
 

Vdihavanje 

Lahko povzroči draženje dihal. 
 

Zaužitje 

Lahko povzroči nelagodje, če pogoltne. 
 

Stik s kožo 

Draži kožo. 
 

Stik z očmi 

Nevarnost resnih poškodb oči. Draži oči. 
 

Akutne in kronične nevarnosti za zdravje 

Izdelek ima dekadni učinek na kožo. 
 

Pot vstopa 

Zaužitje. Stik s kožo in/ali očmi 
 

Medicinski simptomi 

Posebnih simptomov ni bilo, vendar lahko ta kemikalija še vedno škodljivo vpliva na zdravje, bodisi na splošno bodisi na nekatere 

posameznike. 
 

Zdravstveni vidiki 

Kožne motnje in alergije. 
 

Toksikološke informacije o sestavinah.
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Alkoholi C9-11, etoksilirani 
 

Toksikološki učinki 

Akutna peroralna toksičnost: škodljivo, če ga pogoltnete. LD50 >300 - <=2000 mg/kg 

Akutna dermalna toksičnost: Pričakovati je majhno strupenost. LD50 > 2000 mg/kg 
 

Akutna toksičnost - peroralna 
 

Akutna toksičnost peroralna (LD mg/kg) 

2,000.0 
 

Vrst 

Podgana 
 

ATE peroralno (mg/kg) 

2,000.0 
 

Akutna toksičnost - dermalno 
 

Dermalna akutna toksičnost (LD mg/kg) 

2000.0 
 

Vrst 

Podgana 
 

TETRANATRIJEV ETILEN DIAMIN TETRAACETAT 
 
 

Splošne informacije 

Izdelek kaže naslednje nevarnosti v skladu z metodo izračuna splošnih smernic EU za razvrstitev pripravkov, izdanih v najnovejši 

različici: Škodljivo 

Stik s kožo 

Draži kožo. 
 

Stik z očmi 

Nevarnost resnih poškodb oči.
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Akutna toksičnost - peroralna 
 

Akutna toksičnost peroralna (LD 

mg/kg) 

1,300 
 

Vrst 

Podgana 
 

Akutna toksičnost - dermalno 
 

Dermalna akutna toksičnost (LD 

mg/kg) 

2000 
 

Vrst 

Gvinejski zajček 
 

Akutna toksičnost - vdihovanje 
 

Vdihovanje ATE (prah/meglo mg/l) 

1.5 

 All Purpose 
 

2-Butoksietanol

 
 

Stik s kožo 

Draži kožo in sluznico. 
 

Stik z očmi 

Močno draži nevarnost hudih poškodb oči. 
 

Akutne in kronične nevarnosti za zdravje 

Škodljivih 

Dražilne 
 

Pot vstopa 

Zaužitje kože in/ali stika z očmi. Vdihavanje 
 

Natrijev hidroksid 
 

Akutna toksičnost - peroralna 
 

Akutna toksičnost peroralna (LD mg/kg) 

2,000.0 
 

Vrst 

Podgana 
 
 

Splošne informacije 

Izdelek prikazuje naslednje nevarnosti,  ki se kažejo na metodo izračuna splošnih smernic EU za razvrstitev pripravkov, kot 

so izdane v najnovejši različici: Jedko. 

Požiranje bo povzročilo močan kavstičen učinek na usta in grlo ter v nevarnost perforacije požiralca in želodca. 

Stik s kožo 

Močan kavstičen učinek na kožo in sluznice. 
 

Stik z očmi 

Močan kavstičen učinek. 
 

ODDELEK 12: Ekološke informacije 

 
Ekotoksičnost 

Ni razvrščena kot nevarna za okolje. 
 

12.1 Strupenost



Datum revizije: 01/04/2015 Revizija: 1 

10/15 

 

 

 

 
All Purpose 

 

Ekološke informacije o sestavinah. 
 

Alkoholi C9-11, etoksilirani 
 

Akutna toksičnost: 

Ribe: Predvidoma strupene: LL/EL/IL50 1-10mg/l 

Vodni nevretenčarji: Strupeno: LL/EL/IL50 1-10mg/l 

Alge: Predvidoma strupene: LL/EL/IL50 1-10mg/l 

Mikroorganizmi: Pričakuje se, da praktično niso strupene: LL/EL/IL50 > 100mg/l 
 

TETRANATRIJEV ETILEN DIAMIN TETRAACETAT 
 

ES 50 156  mg/l (Eisenia  foetida foetida  ) (14d (OECD 207)) 

>100 mg/l (daphnia magna) (OCENA TVEGANJA EU 2004) 

ES 50 (24u) 532  mg/l (daphnia magna) (OECD 202) 

LC 50 (96u) 532  mg/l (Lepomis makrohirus) (OECD 203) 
 

Alkilamidopropilbetain 
 

Strupenost za bakterije: ES0 : Odmerek: > 3000 mg/l izračunano 
 

2-Butoksietanol 
 

EC 50 (48 u) (statična) 1550mg/l (daphnia magna) (vodna bolha, imobilizacija) IC 

50 >1000 mg/l (bakterije) 

LC 50 (96 u) (statična) 1474mgl (Oncorhynchus mykiss) (mavrična postrv) 

NOEC >100 mg/l (Zebra riba) (Danio rerio, pol statični preskus, 21 d) 

100 mg/l (daphnia magna) (pol statičen preskus, 21 d, razmnoževanje) 
 

Natrijev hidroksid 
 

Vodna toksičnost: 

ES 50 >100mg/l (daphnia) (OECD 202) ES 

50 (48u) >156mg/l (daphnia) 

LC 50 (48u) >189mg/l (Leuciscus  idus)(OECD 203) LC 

50 (96u) >55,6mg/l (riba) 
 

12.2 Obstojnost in razgradljivost 
 

Obstojnost in razgradljivost 

Površinsko aktivne snovi, ki jih vsebuje ta pripravek, izpolnjujejo merila biološke razgradljivosti, določena v Uredbi (ES) št. Podatki, ki 

podpirajo to ovrednotenje, so na voljo pristojnim organom držav članic in jim bodo na njihovo neposredno zahtevo ali na zahtevo 

proizvajalca detergenta na voljo.
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All Purpose 

 

Ekološke informacije o sestavinah. 
 

Alkoholi C9-11, etoksilirani 
 

Obstojnost in razgradljivost 

Lahko biološko razgradljiv. 
 

TETRANATRIJEV ETILEN DIAMIN TETRAACETAT 
 

Obstojnost in razgradljivost 

Dodatnih ustreznih informacij ni na voljo. 
 

Alkilamidopropilbetain 
 

Obstojnost in razgradljivost 

Biološka razgradljivost: 

>80% 

Obdobje preskušanja: 28d 

Izdelek je lahko biološko razgradljiv v skladu z merili OECD. 
 

2-Butoksietanol 
 

Obstojnost in razgradljivost 

Izdelek je enostavno biološko razgradljiv. Stopnja izločanja: 

OECD 301B 90,4% (/) (28d) 
 

Natrijev hidroksid 
 

Obstojnost in razgradljivost 

Dodatnih ustreznih informacij ni na voljo. 
 

12.3 Bioakumulativni  potencial 
 

Ekološke informacije o sestavinah. 
 

Alkoholi C9-11, etoksilirani 
 

Zaradi presnove in izločanja verjetno ne bo prišlo do bioakumulacije. 
 

TETRANATRIJEV ETILEN DIAMIN TETRAACETAT 
 

Dodatnih ustreznih informacij ni na voljo. 
 

Alkilamidopropilbetain
 

Podatki o bioakumulaciji niso na voljo. 

 

 
 
2-Butoksietanol

 

Ni vredno omenjati kopičenje v organizmih :  < 100 (/), 
 

Natrijev hidroksid 
 

Dodatnih ustreznih informacij ni na voljo. 
 

12.4 Mobilnost v tleh
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Ekološke informacije o sestavinah. 
 

Alkoholi C9-11, etoksilirani 
 

Mobilnost 

Če izdelek vstopi v tla, bo ena ali več sestavin mobilna in lahko onesnaževanje podzemne vode. Raztopi se v vodi. 
 

TETRANATRIJEV ETILEN DIAMIN TETRAACETAT 
 

Mobilnost 

Dodatnih ustreznih informacij ni na voljo. 
 

Adsorpcija/koeficient desorpcije 

VREDNOST COD: 260 

VREDNOST BOD5: 50 
 

Alkilamidopropilbetain
 

Mobilnost 

Dodatnih ustreznih informacij ni na voljo. 

 
 
 
 
2-Butoksietanol

 

Adsorpcija/koeficient desorpcije 

Tla - Koc: 50-180 @ °C 

 
 
 
 
Natrijev hidroksid

 

Mobilnost 

Dodatnih ustreznih informacij ni na voljo. 
 

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB   
 

Ekološke informacije o sestavinah. 
 

Alkoholi C9-11, etoksilirani
 

Ne uporablja se 

 

 
 
TETRANATRIJEV ETILEN DIAMIN TETRAACETAT

 

Ne uporablja se 

 

 
 
Alkilamidopropilbetain

 

Ne uporablja se 

 

 
 
2-Butoksietanol

 

Ne uporablja se 

 

 
 
Natrijev hidroksid

 

Ne uporablja se 
 

12.6 Drugi neželeni učinki
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Ekološke informacije o sestavinah. 
 

Alkoholi C9-11, etoksilirani
 

Ni na voljo. 

 

 
 
TETRANATRIJEV ETILEN DIAMIN TETRAACETAT

 

Razred nevarnosti za vodo 2 (nemška uredba): nevarno za vodo. Ne dovolite, da proizvod doseže podzemno vodo, vodni tok ali 

odvodni sistem. Ne smete priti do odvodne vode ali odtočni jašek nezmagljene ali nenavralizirane. Nevarnost pitne vode, če celo 

majhne količine vodijo v zemljo. 
 

Alkilamidopropilbetain 
 

Nadaljnje ekološke informacije: Kemijsko povpraševanje po kisiku (COD): 1000000 mg/lMetod: DIN 38409 T. 41Oznake: 

Izdelek velja za šibko onesnaževalo vode (nemško pravo). Ne dovolite vstopa v tla,  vodne poti ali posodo za odpadke. Ekološki 

podatki se nanašajo na glavne sestavine. 
 

2-Butoksietanol 
 

Razred nevarnosti za vodo 1 (nemška uredba) (Ocena po seznamu): rahlo nevarno za vodo. Ne dovolite, da proizvod doseže 

podzemno vodo, vodni tok ali odvodni sistem. 
 

Natrijev hidroksid 
 

Razred nevarnosti za vodo 1 (nemška uredba) (Ocena po seznamu): rahlo nevarno za vodo. Ne dovolite, da proizvod doseže 

podzemno vodo, vodni tok ali odvodni sistem. 
 

ODDELEK 13: Premisleki o odstranjevanju 
 

13.1 Metode obdelave odpadkov 
 

Splošne informacije 

Embalaža mora biti prazna (brez spusta, ko je obrnjena). 
 

Metode odstranjevanja 

Odpadke odvrzite na licenčno mesto odstranjevanja odpadkov v skladu z zahtevami lokalnega organa za odstranjevanje odpadkov. 

Dovoljen je izpust manjših količin v kanalizacijo z veliko vode. Zahteve lokalnega organa za vodo je treba izpolnjevati, če se onesnažena 

voda splakne neposredno v kanalizacijo. Večje količine je treba obdelati v primerni tovarni ali odvreči prek izvajalca, ki ima licenco za 

odstranjevanje odpadkov. Embalaža: Obnovite in povrnete ali reciklirate. Če je to praktično. 
 

ODDELEK 14: Informacije o prevozu 
 

14.1 Številka ZN 
 

Št. ZN (ADR/RID) 1760 
 

ŠT. ZN (IMDG) 1760 
 

Št. ZN (ICAO) 1760 
 

A Št.(DNA) 1760 
 

14.2 Pravilno ime ZN za pošiljanje
 

Pravilno ime pošiljanja 

(ADR/RID) 
 

Pravilno ime pošiljanja 

(IMDG) 
 

Pravilno ime pošiljanja 

(ICAO) 

 

JEDKA TEKOČINA, N.O.S. VSEBUJE NATRIJEV HIDROKSID 

JEDKA TEKOČINA, N.O.S. VSEBUJE NATRIJEV HIDROKSID 

JEDKA TEKOČINA, N.O.S. VSEBUJE NATRIJEV HIDROKSID

 

Pravilno ime za pošiljanje (ADN)  JEDKA TEKOČINA, N.O.S. VSEBUJE NATRIJEV HIDROKSID 
 

14.3 Razred nevarnosti za prevoz 
 

ADR/RID razred                          8 
 

ADR/RID klasifikacijska oznaka   C9 
 

Oznaka ADR/RID                           8 
 

IMDG razred                                8



Datum revizije: 01/04/2015 Revizija: 1 

14/15 

 

 

 
 
 

Razred ICAO/oddelek                 8 
 

ADN razred                                 8 
 

Transportne nalepke 

 
 

14.4 Skupina za pakiranje 

 All Purpose

 

ADR/RID pakirna skupina III  

IMDG pakirna skupina III  ICAO 

pakirna skupina III  ADN pakirna 

skupina III 

14.5 Okoljske nevarnosti 
 

Okolju nevarna snov/morsko onesnaževalo 
 

Ne. 
 

14.6 Posebni varnostni ukrepi za uporabnika 
 

EmS                                           F-A, S-B 
 

ADR transportna kategorija          3 
 

Koda za ukrepanje v sili         2X 
 

Identifikacijska številka nevarnosti 80 

(ADR/RID) 
 

Koda za omejitev predora           (E) 
 

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL73/78 in oznako IBC 
 

Ni primerno. 
 

ODDELEK 15: Regulativne informacije 
 

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

Nacionalni predpisi 

Odločba Komisije 2000/532/ES, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2001/118/ES o določitvi seznama odpadkov in nevarnih odpadkov 

v skladu z Direktivo Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Direktivo 91/689/EGS o nevarnih odpadkih s spremembami. 

Zakonodaja EU 

Direktiva o nevarnih pripravkov 1999/45/ES. Uredba (ES) št. 

decembra 2006 o registraciji, ocenjevanju, dovoljenju in omejevanju kemikalij   (REACH) (kakor je bila spremenjena). Uredba 

(ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju 

snovi in zmesi (kakor je bila spremenjena). 

Smernice 

Omejitve izpostavljenosti na delovnem mestu EH40. Odobren vodnik za razvrščanje in označevanje (šesta izdaja) L131. 
 

Zdravstveni in okoljski seznami 

Uredba (ES) 689/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 

Razvrstitev nevarnosti vode 

WGK 1 
 

15.2 Ocena kemijske varnosti 
 

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena. 
 

ODDELEK 16: Druge informacije 

 
Splošne informacije
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All Purpose 

 

OPOMBA: Spodaj navedene stavke o tveganju so tiste, ki se nanašajo na zgoščene oblike surovin, uporabljenih v tem proizvodu, in se ne 

uporabljajo nujno za končni   izdelek. Za trenutno razvrstitev tega izdelka glejte poglavje 2. 

Datum revizije                            01/04/2015 
 

Revizija                                    1 
 

Stavki tveganja v celoti
 
 

Izjave o nevarnosti v celoti 

R36/38 Draži oči in kožo. 
 
 
H290 je lahko jedka za kovine. H302 

Škodljivo, če ga pogoltnete. 

H312 Škodljivo v stiku s kožo. 

H314 Povzroča hude opekline na koži in poškodbe oči. 

H315 Povzroča draženje kože. 

H318 Povzroča hude poškodbe oči. 

H319 Povzroča resno draženje oči. 

H332 Škodljivo, če vdihnete. 

H412 Škodljivo za vodno življenje z dolgotrajnimi učinki.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disclaimer 
 

Tukaj navedeni podatki, zlasti priporočila za uporabo in uporabo teh izdelkov, so zagotovljeni v dobri veri, odgovornost podjetja 
Graphenic Ltd pa ni nakazana.  Noben zaposleni v podjetju Graphenic Ltd nima pooblastila, da spremeni vsebine tega 

dokumenta. 
Zaradi različnih uporabljenih materialov, pa tudi zaradi različnih delovnih pogojev, proizvodnih tehnik in zahtev končnih 

uporabnikov, ki so vsi izven našega nadzora, priporočamo, da se izvedejo temeljite in obsežne poskuse, da se preizkusi primernost 
naših izdelkov v zvezi z zahtevanimi postopki in aplikacijami. To bi moralo vključevati tudi preskus staranja, ki ga je treba 

uporabiti za vse uporabljene substrate. 
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Poleg tega je kupec in končni uporabnik tega izdelka odgovoren, da zagotovi, da se opazijo vsi ustrezni ukrepi, potrebni za 
varstvo okolja, ter za zdravje in varnost njihovih zaposlenih. 

Ta podatkovni list nadomesti vse nekdanje različice 


