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 VARNOSTNI LIST 

 
 

Oddelek 1. Identifikacija snovi/zmesi indružbe/podjetja 
 
1.1 Identifikator izdelka 
Obrazec izdelka:Mešanica   
Ime izdelka:Air F  reshener Aerosol 750ml/500ml/270ml/100ml 
Št. izdelka:             PN796941A 
 
1.2 Ustrezne opredeljene uporabe snovi zmesi inses advised against se vam zdi, da 
1.2.1 Ustrezne opredeljene uporabe 
Osvežilec zraka za splošno javno uporabo 
1.2.2 Uporaba, ki je priporočljiva proti 
Dodatne informacije niso na voljo 
    
1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega   lista 
 
Ime podjetja:   Graphenic  Ltd 
Naslov podjetja:  Silverstream House 
                                                         Ulica Fitzroy 45 
                                                         London 
                                                          W1T 6EB 
     
 

Oddelek 2. Identifikacija nevarnosti 
 
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi 
Razvrstitev v skladu s (ES) 1272/2008 [CLP] 

Aerosol kategorija 1  H222; H229 

Hude poškodbe oči/draženje oči Kategorija 2 H319 
Celotno besedilo za vse izjave o nevarnosti je prikazano v oddelku 16. 
 
Škodljivi fizikalno-kemijski učinki, zdravje ljudi in okoljski učinki 
Posoda pod pritiskom: lahko počilo, če se se greje. Izredno vnetljiv aerosol 
 
2.2 Elementi etikete 
Oznaka v skladu z (ES) 1272/2008 [CLP] 
Piktogrami nevarnosti (CLP) 
 

        
 

http://www.reach-compliance.ch/downloads/exclam1.tif
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            GHS02          GHS07  
Signal word (CLP)  :Danger 
Izjave o nevarnosti (CLP):  

H222  Izjemno vnetljiv Aerosol 
H229  Posoda pod pritiskom: lahko počilo, če se se greje 
H319  Povzroča resno draženje oči 

Previdnostni izkazi (CLP): 
   P102  Držite se izven dosega otrok 
   P210 Izogibaj se vročini, vročim površinam,iskram, odprtim plamenom in drugim 

vire vžiga. Brez  kajenja 
   P211 Ne  pršite po odprtem plamenu ali drugem viru vžiga 
   P251Ne preluknjajte ali zažgete tudi po uporabi   
   P501  Vsebino/posodo odvrzite v skladu z lokalnimi predpisi 
Dodatne previdnostne izjave: 
   P273  Izogibajte se sproščanju v okolje 
   P305+351+338 IF V OČEH: Previdno sperite z vodo nekaj minut. Odstrani stik 

leče, če so prisotne in enostavne za narediti. Nadaljujte s izpiranje. 
   P370+378 V primeru požara: Uporabite ogljikov dioksid, suho kemikalijo, peno za
 izumrtje. 
   P410+412 Zaščitite pred sončno svetlobo. Ne izpostavljajte temperaturam, ki presegajo 

50OC/122OF.    
    
2.3 Druge nevarnosti::      

Dodatne informacije niso na voljo 
 

Oddelki 3. Sestava / informacije o sestavinah 
 
3.1 Snov 
Ne uporablja se 
 
3.2 Zmesi 
 
Vsebuje:  

ime Primeru Es % Klasifikacija za (CLP) 
1272/2008 

Naftni plini Likequified 68476-85-7 270-704-2 70-100% Plamenski plin 1-H220 

Etanol 64-17-5 200-578-6 <20% Plamen liq 2-H225 
Irit za oči 2:H319 (SCL 

≥50%) 

Hexamethylindanopyran 1222-05-5 214-946-9 0,04% Flam Liq  3-H226; Asp Tox 
1-H304; Draženje  kože  
2-H315; Kožni sens 1-

H317; Aquat Chron 
1:H410 

Celotno besedilo izjav o nevarnosti in previdnosti je našteto v oddelku 16. 
 

Oddelek 4. Ukrepi prve pomoči 
 
4.1 Ukrepiza pomoč 
 
Splošne informacije  

Takoj premaknite izpostavljeno osebo na svež zrak. Poiščite zdravniško pomoč, če se bo neugodje nadaljevalo. 

Vdihavanje 
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Takoj premaknite izpostavljeno osebo na svež zrak.  Kadar je dihanje težko, lahko ustrezno usposobljeno osebje 
pomaga prizadeti osebi z dajanjem kisika. Prizadeto osebo naj bo toplo in spočiti.   Poiščite takojšnjo zdravniško pomoč.  

Zaužitje 

NE povzročite bruhanja. Takoj poiščite zdravniško pomoč. 

Stik s kožo 

Kožo takoj umijte z milom in vodo. Takoj odstranite oblačila, če se namocijo skozi in umijte kot zgoraj.  Poiščite 
zdravniško pomoč, če se bo neugodje nadaljevalo.  

Stik z očmi 

Previdno sperite z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če so prisotne in enostavne za narediti. Nadaljuj  
Izpiranje.  
 

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zakasnili 
Simptomi/poškodbe:Ni pričakovati, da bi predstavljali pomembno nevarnost v pričakovanih   

običajna uporaba   
Simptomi/poškodbe po vdihavanju: Not expected to present a significant inhalation hazard under Pri 

pričakovanih pogojih normalne uporabe ni pričakovati znatne nevarnosti za 
vdihovanje. Lahko povzroči rahlo draženje. 

Simptomi/poškodbe po stiku s kožo:Pri pričakovanih pogojih normalne uporabe ni pričakovati pomembnega 
tveganja za kožo. Lahko povzroči rahlo draženje.  

Simptomi/poškodbe po stiku z očmi:Povzroča draženje oči. 
Simptomi/poškodbe po zaužitju:Pri pričakovanih pogojih normalne uporabe ni pričakovati znatne nevarnosti zaužitja. 

Lahko povzroči svetlobno draženje oblog v ustih, grlu in prebavil. 
    
4.3 Navedba takojšnje zdravstvene oskrbe in posebnega zdravljenja, ki je 
Zdravljenje simptomatsko 
 

Oddelek 5: Gasilski ukrepi 
 
5.1 Izgasanje medijev 
Primeren medij:Ogljikov dioksid, Suha kemikalija, Pena.     
 
5.2 Posebne nevarnosti, ki izhajajo iz snovi ali zmesi. 
Nevarnost požara:   izredno vnetljiv aerosol 
Reaktivnost v primeru požara: Neznano 
Nevarna razgradnja 
Proizvodi v primeru požara:  Strupene hlape se lahko sprostijo 
5.3 Navodilaza gasilce:: 
Požar previdnostnih ukrepov: ustavite puščanje, če je to varno 
Gasilska navodila: Če je to varno, odpravite vse vire vžiga. Boj proti požaru z normalno 
    Previdnostni ukrepi z razumne razdalje 
Zaščita med gasiljenjem: Ne poskušajte ukrepati brez ustrezne zaščitne opreme. 
    Samozadržni dihalni aparat. Popolna zaščitna oblačila. 
 

Oddelek 6. Ukrepi za nenamerno sproščanje 
 
6.1 Personalnivarnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki vsili: 
Splošni ukrepi:  Zagotovite ustrezno prezračevanje. Odstranite vire vžiga. Izogibajte se sproščanju v 
    Okolje. 
6.1.1 Za osebje, ki ni v sili 
Zaščitna oprema:Ni potrebna za običajne pogoje uporabe  
Postopek v sili: Prezračevalni prostor za  razlitje. Če je to varno, odstranite vse vire vžiga. Izogibajte se stiku 
    S kožo in očmi 
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6.1.2 za reševalce v sili 
Zaščitna oprema:Ne poskušajte ukrepati brez ustrezne zaščitne opreme. Za nadaljnje  
    Informacije se nanašajo na oddelek 8:"Kontrole izpostavljenosti/osebna zaščita". 
Izogniti 
    Stik s kožo in očmi. 
Postopek v sili: Prezračevalni prostor za  razlitje. Če je to varno, odstranite vse vire vžiga. 
 
6.2 Okoljski varnostni ukrepi: 
Izogibajte se sproščanju v okolje. 
 
6.3 Metode in material za zadrževanje inčiščenje: 
Za  zadržeovanje: Ni primerno 
Načini čiščenja: Ta material in njegovo posodo je treba varno odganjati, kakor je 
    lokalnih predpisov in zakonodaje. 
Druge informacije: Ta material in njegovo posodo je treba odtujiti kot  nevarne odpadke. Odvrzite 
    na varen način, kot je to v skladu z lokalnimi predpisi in zakonodajo. 
 
6.4 Referenca do drugih oddelkov::  
Glejte tudi poglavji 8 in 13. 
 

Oddelek 7. Ravnanje in shranjevanje 
 
7.1 Previdnostni ukrepi za varno ravnanje: 
Dodatne nevarnosti pri  
predelane: prazne posode ravnajte previdno, ker so preostale pare   vnetljive. 
    V uporabi lahko tvori vnetljivo mešanico parnega zraka. Posoda pod pritiskom: Ne 
    Pierce, ali gori, tudi po uporabi. 
Previdnostni ukrepi za varno ravnanje: Izogibaj se vročini, vročim površinam, iskram, odprtim plamenom in drugim
 vžigom 
    Virov. Brez kajenja. Ne pršite na odprt plamen ali drug vžig 
    Vir. Posoda pod pritiskom: ne prebadajte ali gorite, tudi po uporabi. 
Higienski ukrepi: Pri uporabi tega izdelka ne jejte, ne pijte ali  kadite. 
 
7.2 Pogoji za varno shranjevanje, vključno z nezdružljivostmi.  
Tehnični ukrepi:Zagotovite ustrezno prezračevanje   
  Pogoji shranjevanja:Zaščitite pred sončno svetlobo. Ne izpostavljajte temperaturam, ki presegajo 
50OC/122OF 
    Shranjujte na dobro prezračevanem mestu. Bodi hladen. 
Nezdružljivi izdelki: Močne baze, močne  kisline. Oksidacialna sredstva. 
Nezdružljivi materiali:  Viri vžiga. Viri toplote. Neposredna sončna svetloba. 
Prostor za  shranjevanje: Shranjujte na dobro prezračevanem mestu. Izogibaj se odprtih plamenov, 
vročih površin, 
    In vire vžiga. 
Posebna pravila za pakiranje: Hranite samo v originalni posodi. 
 
7.3 Posebna končna uporaba: 
Izdelki za nego zraka. Uporaba v skladu z dobro proizvodno in industrijsko higiensko prakso.  
 

Oddelek 8. Kontrole izpostavljenosti/osebna zaščita 
 
8.1 Kontrolni parametri 
Dodatne informacije niso na voljo. 
 
8.2 Nadzor izpostavljenosti 
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Omejitve izpostavljenosti na delovnem mestu: 

Sestavina Prime
ru 

Es Ur TWA – 8 h STEL- 15 Min  Referenčni 

Naftni plini 
utekočinje

ni 

6847
6-85-

7 

270-
704-2 

No, ja. 1000 ppm  
1750 mg.m³ 

 

1250ppm  
2180 mg.m³ 

 Uk EH40 Dec 
2011 

Etanol 64-
17-5 

200-
578-6 

No, ja. 1000 ppm  
1290 mg.m³ 

 

  Uk EH40 Dec 
2011 

 
Izpeljane ravni brez učinka (DNEL): 
Naftni plini Likequified 
Ne uporablja se 
Etanola 
DNEL za delavce  
Inhalacija DNEL (kratkoročno, 
lokalno)  

1900 mg/m3  (draženje dihal)  

Vdihavanje DNEL 
(dolgotrajno, sistemsko)  

950 mg/m3  (rakotvornost)  

Dermalni DNEL (dolgoročni, 
sistemski)  

343 mg/kg bw/dan  (toksičnost za ponavljajoče se 
odmerke)  

DNEL za splošno populacijo  
Inhalacija DNEL (kratkoročno, 
lokalno)  

950 mg/m3  (draženje dihal)  

Inhalacija DNEL (dolgotrajna, 
sistemska)  

114 mg/m3  (rakotvornost)  

Dermalni DNEL (dolgoročni, 
sistemski)  

206 mg/kg bw/dan  (toksičnost za ponavljajoče se 
odmerke)  

Peroralni DNEL (dolgoročni, 
sistemski)  

87 mg/kg bw/dan  (toksičnost za ponavljajoče se 
odmerke)  

 
Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC): 
Naftni plini Likequified 
Ocene izpostavljenosti za okolje niso bile predstavljene, zato vrednosti PNEC niso 
Etanola 
PNEC aqua (sladka voda)  0,96 mg/L  
PNEC aqua (morska voda)  0,79 mg/L  
PNEC aqua (vmesni izpusti):  2,75 mg/L  
Sediment PNEC (sladka voda):  3,6 mg/kg sedimenta dw 
Sediment PNEC (morska voda):  2,9 mg/kg sedimenta dw 
PNEC tla  0,63 mg/kg tal dw 
PNEC STP (Naprava za obdelavo 
odvodov)  

580 mg/L  

PNEC peroralna (prehranjevalna 
veriga)  

0,72 g/kg hrane  

  
8.2 Nadzor izpostavljenosti 
 
Inženirski ukrepi 
Nastavitve distribucije, delovnega mesta in gospodinjstev: zagotovite ustrezno prezračevanje 
 
Osebna zaščitna oprema  
 
Zaščita oči 
Distribucija, Delovno mesto in Nastavitve gospodinjstev: Posebna zaščitna oprema ni potrebna 
 
Zaščita rok 
Distribucija, Delovno mesto in Nastavitve gospodinjstev: Posebna zaščitna oprema ni potrebna 
 



Graphenic Ltd. REV 4.2 JUNIJ 2020 

Strani 6 1000000 11 
 

Zaščita kože in telesa 
Distribucija, Delovno mesto in Nastavitve gospodinjstev: Posebna zaščitna oprema ni potrebna 
 
 Zaščita dihal 
Distribucija, Delovno mesto in Nastavitve gospodinjstev: Posebna zaščitna oprema ni potrebna 
 

Oddelek 9. Fizikalne in kemijske lastnosti 
 
9.1 Informacije o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 
(a) Videz     Aerosol. 
(b) vonj     limone   
c) Prag vonja Podatki    niso na voljo 
(d) pH      Podatki niso na voljo 
(e) Tališče/mesto zmrzovanje  Ni razpoložljivih podatkov 
(f) Začetno vrelišče in območje vrelišta Podatki niso na voljo 
(g) Bliskovna     točka, ocenjena na -35OC 
(h) Izhlapevanje ni    na voljo podatkov 
(i) Vnetljivost (trdni plin) Podatki    niso na voljo 
(j) Zgornja/spodnja vnetljivost 
     Ali omejitve eksploziva    Ni podatkov na voljo 
(k) Parni tlak    Ni razpoložljivih podatkov 
(l) Gostota pare    Ni razpoložljivih podatkov 
(m) Relativna gostota    Ni razpoložljivih podatkov 
(n) Topnost v vodi    Ni razpoložljivih podatkov 
(o) Koeficient particije 
      n-oktanol/voda    Podatki niso na voljo 
(p) Temperatura samodejnega vžiga   Ni podatkov 
(q) Temperatura razgradnje  ni na voljo podatkov 
(r) Viskoznost     Podatki niso na voljo 
(s) Eksplozivne lastnosti, ki jih    vsebuje pod pritiskom. Počilo se bo, če se bo sežgalo. 
(t) Oksidacivne lastnosti Podatki niso     na voljo.. 
9.2 Druge informacije 

      Lahko pritisnem 70psi. 

Oddelek 10.Stabilnost in reaktivnost 
10.1 Reaktivnost: 
Sam po sebi ali v stiku z vodo ne predstavlja znatne nevarnosti za reaktivnost.  
 
10.2 Kemijska stabilnost 
Dobra stabilnost v normalnih pogojih shranjevanja. 
 
10.3 Možnost nevarnih reakcij: 
Ni pričakovano v normalnih pogojih uporabe. 
 
10.4 Pogoji za preprečevanje: 
Izogibajte se stiku z vročimi površinami/toploto. Brez ognja; brez iskr. Odstranite vse vire vžiga 
 
10.5 Nezdružljivimateriali: 
Izogibajte se stiku z močnimi kislinami, alkalnimi ali oksidativnimi zdravili. 
 
10.6 Nevarni produktirazgradnje: 
Ni pričakovano 
 

S11. Toksikološke informacije 
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11.1 Informacije o toksikoloških učinkih 
 
Ta mešanica ni bila testirana kot celota za učinke na zdravje. Učinki na zdravje so bili izračunani v skladu z metodami 
iz Uredbe (ES) št. 
Na podlagi nevarnih lastnosti sestavnih snovi in njihovih koncentracij je bil ta izdelek ocenjen v skladu z metodo 
izračuna CLP in ugotovili, da ni razvrščen za toksikološke učinke. 
  
Akutna strupenost:    Ni razvrščeno 
Etanol: 
LD50 Peroralno –    Podgana 10,470 mg/kg 
LC50 Inhalacija - Podgana   30.000 mg/l - 4 ure 
LD50 DermaL  – Zajec   15.800 mg/kg 
Korozija/draženje kože  Ni razvrščeno 
Hude poškodbe oči/draženje oči Ni zaupno 
Repiratorni ali kožni občutek  Ni zaupno 
Mutagenost bakterijskih celic   Ni zaupno 
Rakotvornost Ni    razvrščena 
Strupenost za razmnoženost   Ni razvrščena 
Specifična toksičnost za ciljne organe  Ni zaupno 
Nevarnost Aspiracije   Ni zaupno 
Potencialno škodljivo zdravje ljudi 
Učinki in simptomi Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso   izpolnjena 
 
 

Oddelek 12. Ekološke informacije 
 
12.1 Toksičnost::  
Na podlagi nevarnih lastnosti sestavnih snovi in njihovih koncentracij je bil ta proizvod ocenjen v skladu z metodo 
izračuna CLP in ugotovili, da ni razvrščen za ekološke učinke. 
  
Etanol 
Strupenost za ribe   LC55 –  Primephales  promelas  (Fathead minnow) – 14.200 mg/l – 96 h 
Strupenost za daphnijo in druge 
Vodni vretenčarji  LC50 –  Ceriodaphnia dubia  (Vodna bolha)   - 5.012 mg/l – 48 h    
Strupenost za alge  EC50 – Klorela vulgaris (Sladke vodne alge) -  275 mg/l – 72 h 
    (Smernice OECD za preskuse 201) 
Tekoči naftni plini 
Fizikalne lastnosti kažejo, da bodo naftni plini hitro izhlapli iz vodnega okolja in da akutnih in kroničnih učinkov v 
praksi ne bi opazili. 
  
12.2 Obstojnost inrazgradljivost:      
Etanol 
Rezultat: 95% - lahko biološko razgradljiv 
Tekoči naftni plini 
Pričakuje se, da bo lahko biološko razgradljiva. Oksidiranje hitro s fotokemičnimi reakcijami v zraku 
 
12.3 Bioaccumalative powerfulall:  
Etanol 
Zaradi koeficienta porazdelitve n-oktanola/vode se kopičenje v organizmih ne pričakuje. 
Tekoči naftni plini 
Ne pričakuje se, da se bo bioakumulacija bistveno 
 
12.4 Mobilnost vtleh:  
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Etanol 
Podatki niso na voljo 
Tekoči naftni plini 
Zaradi njihove ekstremne volatilnosti je zrak edini okoljski prostor, v ki ga bodo našli ogljikovodikovi plini. 
 
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB: 
Ta snov ne izpolnjuje meril PBT/vPvB iz Priloge XIII k uredbi REACH. 
 
12.6 Drugi neželeniučinki:   
Podatkov ni na voljo. 
 

Oddelek 13. Premisleke o odstranjevanju 
13.1 Metode obdelave odpadkov: 
Razpolagati v skladu z lokalnimi predpisi. Izogibajte se odlaganju v drenažne sisteme in v okolje. Prazne posode je 
treba odnesti na odobreno mesto za ravnanje z odpadki za recikliranje ali odstranjevanje v skladu s predpisi lokalne 
skupnosti 
 

Oddelek 14. Informacije o prevozu 
 

14.1 Številka ZN    
ŠT. ZN (ADR/RID/ADN)   1950 
A Št. (IMDG)    1950 
UN NO (ICAO)    1950 
 
14.2 Pravilno ime ZN za pošiljanje 
ADR/IMDG/IN/RID   AEROSOLS 
IATA     aerosoli vnetljivi 
14.3 Razred nevarnosti zapromet (es) 
ADR/RID/ADN razred   2.1 
ADR/RID/ADN   razred  razreda 2: Plini 
Oznaka ADR    št.   
IATA     2.1 
IMDG razred    2.1 
Razred ICAO/oddelek   2.1 
ICAO Hčerinsko tveganje   6.1 
ICAO TEC*    št. 
Razred zraka    2.1 
Razred cest v Združenem kraljestvu    2.1 
Transportne nalepke   L.Q. 
 
   
 
 
14.4 Pakiranje 
     Ni primerno 
 
14.5 Nevarnosti za okolje 
Nevarno za okolje  št. 
Morsko onesnaževalo   št. 
Druge informacije Dodatne informacije niso   na voljo 
 
14.6 Posebni varnostni ukrepi za uporabnika  
Čezmodski promet 
Koda za razvrstitev (ADR):5F  

http://uk.f866.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter?box=Inbox&MsgId=4641_98241784_239308_1535_73724_0_1998_163377_1905659472&bodyPart=2&tnef=&YY=1515&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=b&VScan=1&Idx=0


Graphenic Ltd. REV 4.2 JUNIJ 2020 

Strani 9 1000000 11 
 

Posebne določbe :    190.327.344.625 
Omejene količine (ADR):    1l 
Razen količin (ADR):    E0 
Navodila za pakiranje (ADR):    P207,LP02 
Posebne določbe za pakiranje (ADR):   PP87, RR6, L2 
Določbe o mešanem pakiranju (ADR):    MP9 
Prometna strategija:    2 
Posebne določbe za prevoz – Paketi (ADT)  V14 
Posebne določbe za prevoz – Nakladanje, raztovarjanje 
in ravnanje (ADR):     CV9, CV12 
Posebne določbe za prevoz – Obratovanje (ADR): S2 
Koda omejitve predora:    D 
Prevoz z morjem 
Posebne določbe (IMDG):    63.190.277.327.344.959 
Omejene količine (IMDG):    SP277 
Razen količin (IMDG):    E0 
Navodila za pakiranje (IMDG):    P207,LP02 
Posebne določbe o pakiranju (IMDG):   PP87,L2 
EmS-Ne (Požar):      F-D 
EmS-Ne (razlitje):     S-U 
Kategorija shranjevanje (IMDG):    Nobena 
Stowage and Handling (IMDG):    SW1,SW22 
Segregacijo (IMDG):     SG69 
MFAG-št.:      126 
Zračni promet 
PCA Razen količin (IATA):    E0 
PCA Omejene količine (IATA):    Y203 
PCA Omejena količina največja neto količina (IATA):  30KgG 
NAVODILA ZA PAKIRANJE PCA (IATA):    203 
PCA največja neto količina (IATA):    75Kg 
NAVODILA ZA PAKIRANJE CAO (IATA):   203 
CAO največja neto količina (IATA):    150Kg 
Posebne določbe (IATA):    A145,A167,A802 
Oznaka ERG (IATA):     10L 
Prevoz po celinskih plovnih poteh 
Oznaka klasifikacije (ADN):    5F 
Posebne določbe (ADN):    190.327.344.625 
Omejene količine (ADN):    1 L 
Razen količin (ADN):    E0 
Potrebna oprema (ADN):    PP,EX,A 
Prezračevanje (ADN):     VE01,VE04 
Število modrih konjev/luči (ADN):   1 
Železniški promet 
Koda za razvrstitev (RID):    5F 
Posebne določbe (RID):     190.327.344.625 
Omejene količine (RID):    1L 
Razen količin (RID):    E0 
Navodila za pakiranje (RID):    P207,LP02 
Posebne določbe za pakiranje (RID):    PP87,RR6,L2 
Določbe o mešanem pakiranju (RID):    MP9 
Kategorija prevoza (RID):    2 
Posebne določbe za prevoz – paketi (RID):  W14 
Posebne določbe za prevoz – Nakladanje, raztovarjanje 
in ravnanje (RID):     CW9, CW12 
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Colis Express (hitre pakete) (RID):   CE2 
Identifikacijska številka nevarnosti (RID):    23 
 
14.7 Prevozv razsutem stanju kPrilogi II k MARPOL in oznaki IBC 
Ne uporablja se 
 

Oddelek 15. Regulativne informacije 
 
15.1 Varnostni, zdravstveni in okoljski predpisi/zakonodaja, specifična za snov ali zmes: 
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 
Predpisi o kemikalijah (informacije o nevarnosti in embalaža za oskrbo) iz leta 2009 (S.I 2009 št. 716). Nadzor snovi, 
nevarnih za zdravje.  
Odobren kodeks ravnanja.  
Navodila 
Izpostavljenost na delovnem mestu omejuje EH40. 
 
15.1.1 Uredbe EU 
Ne vsebuje snovi REACH z omejitvami v Prilogi XVII. 
Ne vsebuje snovi iz Priloge XIV uredbe REACH. 
 
15.1.2 Nacionalni predpisi 
Dodatne informacije niso na voljo. 
 
15.2 Ocena varnosti kemikalij 
Za ta izdelek ni bila izvedena ocena kemijske varnosti.  
 
 

Oddelek 16. Drugainformativna 
Splošne informacije: 
Ta izdelek je treba uporabiti po direktivi. Za dodatne informacije se obrnite na podatkovni list izdelka ali se obrnite 
na tehnične službe. 
 
Viri informacij: 
Ta varnostni list je bil sestavljen z uporabo trenutnih varnostnih informacij, ki jih je predložil distributer surovin. 

 
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 
 
Izjave o nevarnosti v celoti  

H220Izmno vnetljiv plin. 
H222Izmno vnetljiv aerosol  
H225Tehno vnetljiva tekočina in pare  
H226  Vnetljiva tekočina in pare 
H229Pressurizirana posoda. Lahko počil, če se se greje  
H304 Lahko je smrtna, če se pogoltne in  vstopi v dihalne poti 
H316  Povzroča draženje kože 
H317  Lahko povzroči alergijsko kožno reakcijo 
H319  Povzroča resno draženje oči 
H410  Zelo strupene za vodno življenje z dolgotrajnimi učinki 

Okrajšave 

  Plamen plin 1 Vnetljivi plin kategorija 1  

  Flam Liq 2Vnetljiva tekoča kategorija 2  

  Flam Liq  3  Vnetljiva tekočina Kategorija 3 
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  Asp Tox 1  Aspiration Toxicity category 1 

  Draženje Irrit kože 2  Kategorija 2, ki draži kožo 

  Sens kože 1  Občutljivost kože kategorija 1 

  Aquat Chron 1  Vodna kronična kategorija 1 

  LD50Letni odmerek 50%   

  LC50Letna koncentracija 50%   

  Organizacija OECDO za gospodarski in kooperativni razvoj   

  PBTPersistentna bioakumulativna toksičnost   

  vPvBVery Persistent Very Bioaccumulative   

  IMDGInternacionalni pomorski promet nevarnega blaga   

  ICAOMerodna organizacija civilnega letalstva    

IZDAJA:   REV  4.2 
DATUM REVIZIJE: JUNIJ  2016 
 

 

Disclaimer 

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

 

 


