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VARNOSTNI LIST MATERIALA 
(rev. jul 2020) 

 

ODDELEK 1A. IDENTIFIKACIJA IZDELKA IN PODJETJA 
 

     Ime podjetja: Graphenic  Ltd 
     Naslov:  Silverstream House 
             Fitzroy Street 45 
                        London 
             W1T 6EB 
                        UK 

 
 

Ime izdelka :  Inoculate 
 

Kemijska družina :  zaščitni premaz za barvo 
CAS številka : NA 
Oznaka HS :  34053000 

 
 

ODDELEK 1B. IDENTIFIKACIJA NEVARNOSTI 
 

HMIS Klasifikacija : ZDRAVJE =  1 
: VNETLJIVOST = 1 
: REAKTIVNOST = 0 

 

NFPA Klasifikacija : ZDRAVJE =  1 
: VNETLJIVOST = 1 
: REAKTIVNOST = 0 

 
Klasifikacija GHS 
Kategorija/razred nevarnosti : Vnetljive tekočine, kategorija 4,  H227 

Akutna strupenost peroralna/dermalna, kategorija 4, 
H302 H312 Inhalacija akutne toksičnosti, kategorija 
5, H333 
Korozija/draženje kože, kategorija 2, H315 
Resne poškodbe oči/draženje oči, kategorija 2A, H319    
Akutna/kronična vodna nevarnost okolja,   kategorija 3,  H402  H412 

 
 

Označevanje GHS 

 
 

Izjave o nevarnosti :     Vnetljiva tekočina 
Škodljivo, če se pogoltne 
Škodljivo v stiku s kožo je 
lahko škodljivo, če vdihnete 
Povzroča draženje kože 
Povzroča resno draženje oči 
Škodljivo za vodno življenje 
Škodljivo za vodno življenje z dolgotrajnimi učinki 

 

Previdnostni izkazi (preprečevanje): 
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P210 – Izogibaj se vročini, vroči površini, iskram, odprtim plamenom in virom vžiga, brez kajenja. 
P280 – Nosite zaščitne rokavice/oblačila/zaščito za oči/zaščito obraza. 
P264 – Po rokovanju si temeljito umijte roke. 
P270 – Pri uporabi tega izdelka ne jejte, pijte, kadite.  
P261 – Izogibajte se dihanju prahu/hlapom/plinu/megli/ 
hlapom/pršilu.  
P273 – Izogibajte se sproščanju v okolje. 
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ODDELEK 2 INFORMACIJE O SESTAVI 
Nevarne sestavine: nobena 
Rakotvorni snovi: Ni sestavnih delov, ki so večje ali enake 0,1 % opredeljene kot rakotvorne snovi. 

 
Komponente ŠTEVILKA CAS Wt% OSHA PEL 
Organska silazanska  spojina 475645-84-2 10-15 N.e. 
Poli(dimetilsiloksiane,up(3-aminopropil) 106214-84-0 <5 N.e. 
Nejonsko površinsko aktivna snov siloksana 63148-62-9 5-15 N.e. 
3-(trimetoksisilil)-propilamin 13822-56-5 5-25 N.e. 
Dimetilsiloksan 27306-78-1 20-40 N.e. 
Ogljikovodikov vehikel 64742-96-7 Ravnotežje N.e. 

 
Nenevarni odstotki so nenevarni stabilizatorji, aktivatorji in voda. Noben material v tem izdelku ni 
naveden v NTP, IARC ali OSHA kot rakotvorna snov. 

 

ODDELEK 3 POSTOPKI NUJNE IN PRVE POMOČI 
 

P305+P351+P338+P337+P313 
ČE V  OČEH:Previdno sperite z vodo nekaj minut. 

Odstranite kontaktni napad, če je prisoten in enostaven za to, 
nadaljujte s izpiranjem. Če draženje oči še naprej traja, Poiščite 
zdravniški nasvet/pozornost. 

 

P302+P352, P332+P313, 
ČE NA KOŽI:  Umijte z veliko  vode.   

Če pride do draženja kože, se posvetujte z zdravnikom/pozornostjo. 
 

P301+P312, P330 
ČE POGOLTNETE: Pokličite center za strupe /zdravnika, če se slabo počutite. 

Usta sperite z vodo. 
 

P304+P340, P312, P304+P312 
ČE VDIHNEMO:Odstranite žrtev na svež zrak in počivajte v položaju, ki je udoben za dihanje.   

Če se počutite slabo, pokličite center zastrupitve. 
 

Medicinska stanja Na splošno poslabšana zaradi preobsežnosti : Nobena trenutno 
znana Kemikalija, ki je navedena kot rakotvoren ali potencialni rakotvoren : None 
Dovoljena mejna vrednost izpostavljenosti 
OSHA (PEL) : Mejna vrednost praga NA 
ACGIH (TLV) : NA 

 

ODDELEK 4 PODATKI O NEVARNOSTI POŽARA IN EKSPLOZIJE 
 

Bliskovna točka :  70°C 
Vnetljive meje :  spodnje–NA Zgornje-NA 

Mediji za gašenje : Voda, suhi material za vžig 
Temperatura samodejnega vžiga : Ni  vzpostavljena 
Posebni požarni postopki :   Normalna previdnost pri obravnavanju kemikalij 
Nenavadne nevarnosti požara in eksplozije :  None 

 

ODDELEK 5 UKREPI ZA NENAMERNO SPROŠČANJE 
 

Koraki, ki jih je treba sprejeti v primeru razlivanja materiala: Najprej nevtralizirajte s soda-asom ali 
natrijevim bikarbonatom, razredčite z vodo in odvrzite v skladu s predpisi EPA. Preostale količine umij 
z veliko vode. 

 

ODDELEK 6 RAVNANJE IN SHRANJEVANJE 
 

P403+P235: Shranjujte na dobro prezračevanem  mestu. Hladen prostor. 
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ODDELEK 7 NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA 
 

Ne vsebuje snovi z mejnimi vrednostmi poklicne izpostavljenosti. 
Inženirski ukrepi: Ravnajte le na kraju, opremljenem z lokalnimi izpušni plini (ali drugimi ustreznimi 
izpušni plini). 

 
Osebna zaščitna oprema 
Zaščita oči: Varnostna obutev za zaščito pred pljuskanjem. 
Zaščita rok: Rokavice, odporne na topila 
Zaščita kože in telesa: Oblačila primerna za preprečevanje stika s 
kožo.  
Zaščita dihal: Uporabite NIOSH odobreno zaščito dihal. 
Higienski ukrepi: Pri rokovanju s kemikalijami upoštevajte običajne previdnostne ukrepe. 

 

ODDELEK 8 FIZIKALNE IN KEMIJSKE ZNAČILNOSTI 
 

Vrelišče :  NA 
Specifična gravitacija (voda = 1) :  
0.955 Hlapni tlak (mm Hg) : NA 
Odstotek Hlapni po volumnih : 
20% Gostota hlapov (Zrak = 1) : 
NA 
Stopnja izhlapevanja (Butil acetat = 1) : 
NA Tališče : NA 
Topnost v vodi : Neusmitljiva 
reaktivnost v vodi : Brez videza in 
vonja : Modra rešitev 

 

ODDELEK 9 STABILNOST IN REAKTIVNOST 
 

Stabilnost : Izdelek je 
stabilen (Pogoji za 
izogibanje) : NA 
Nezdružljivost : Močne kisline in vodikov peroksid 

Nevarni razgradni produkti : CO, CO2 Nevarna 
polimerizacija : NA(Pogoji za izogibanje) : NA 

 

ODDELEK 10 TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE 

Podatki o akutni toksičnosti za sestavino Organska silazanska  

spojina samo peroralna :  LD-50(podgana) : LD50: > 300 - 2.000 

mg/kg 
Vrsta: Metoda 
podgane: OECD 
423 

Čas opazovanja: 14 d 
 

a) Dermalni : LD-50(zajec) : Vrsta:  Zajec 
Rezultat: Jedka 

metoda: OECD 404 
 

b) Draženje kože (zajec) : Rezultat: Nevarnost resnih poškodb oči.   
Informacije, ki izhajajo iz jedkega učinka na kožo 

 

c) Draženje oči: Rezultat: Nevarnost resnih poškodb oči. 
Informacije, ki izhajajo iz jedkega učinka na kožo 
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ODDELEK 11 EKOLOŠKE INFORMACIJE 
 

Podatki za organske spojine Silazane   

 
Učinki ekotoksičnosti 

Strupenost za ribe 
 

LC50: 57,1 mg/l Čas 
izpostavljenosti: 96 h 
Vrste: Danio rerio 
(riba zebra) 

 

ODDELEK 12 PREMISLEKI O ODSTRANJEVANJU 
 

Dodatne informacije: 
Odstranjevanje nevarnih odpadkov v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi. 
Za odstranjevanje je ta material jedki in vnetljivi nevarni odpadki v okviru RCRA. 

 

Kontaminirana embalaža: 
Prazne posode je treba odnesti na odobreno mesto za ravnanje z odpadki za recikliranje ali 
odstranjevanje. 

 
Številka RCRA: D001, D002 
Če postane odpadki, kot se prodajajo. 

 

ODDELEK 13 PREVOZ 
 

Pravilno ime za pošiljanje :  Zaščitni premaz 
Rešitev Cestni ADR : Ni reguliran za prevoz 
Železniška RID :  Ni urejeno za prevoz 
Prevoz po morju (oznaka MDG) : Ni razvrščen kot nevaren v okviru MDG 
Zračni promet IATA-DGR : Ni razvrščen kot nevaren v skladu s predpisi 
IATA Odlagajte v skladu s predpisi EPA 

 

ODDELEK 14 REGULATIVNE INFORMACIJE 
 

OSHA Nevarna kemikalija V skladu z 29 CFR 1910.1200 :  NA 
Klasifikacija kancerogenosti : (Komponente prisotne pri 0,1 % ali več) 
Mednarodna agencija za raziskave raka (IARC) : NA 
Ameriška konferenca vladnih industrijskih higienistov (ACGIH) : NA 
National Toxicology Program (NTP) : NA 
Uprava za varnost in zdravje pri delu ( OSHA) :  NA 
Vse komponente tega izdelka so navedene na seznamu zakona o nadzoru strupenih snovi ZDA ali 
kako drugače izpolnjujejo zahteve TSCA Predizdelovalna obvestila 
Ta izdelek je skladen z RoHS 

 

ODDELEK 15 DRUGE INFORMACIJE 
 

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. 

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 

 


