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ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 

1.1. Identifikator izdelka 

Oblika izdelka : Zmes 

Ime izdelka : N26 - Brake Buster 

Vrsta izdelka : Detergent 

Skupina izdelkov : Tržni izdelek 

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe 

1.2.1. Pomembne identificirane uporabe 

Namenjeno splošni rabi 

Glavna kategorija uporabe : Potrošniška uporaba,Profesionalna uporaba 

Uporaba snovi/zmesi : Čistilec koles in pnevmatik za avtomobile 

Uporaba snovi/zmesi : Uredba o detergentih (648/2004/ES) 

Naziv Faza življenjskega cikla Deskriptorji uporabe 

N26 - Brake Buster Poklicna, Uporabnik SU0, PC35, PROC0 

Celotno besedilo deskriptorjev uporabe: glej oddelek 16 

1.2.2. Uporabe, ki jih odsvetujemo 

Dodatne informacije niso na voljo 

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista 

1.4. Telefonska številka za nujne primere 

Država Organizacija/podjetje Naslov Številka za klic v sili Opombe 

Slovenija Center za klinično toksikologijo in 

farmakologijo 

Interna klinika, UKCL 

Zaloška cesta 7 

1525 Ljubljana 

+386 41 650 500

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti 

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi 

Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]Zmesi/Snovi: SDS EU 2015: V skladu z Uredbo (EU) št. 2015/830 (Priloga II Uredbe REACH) 

Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 2 H315 

Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 1 H318 

Preobčutljivost kože, kategorija 1 H317 

Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 2 H411 

Celotno besedilo stavkov H: glej oddelek 16 

Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na  zdravje ljudi in okolje 

Dodatne informacije niso na voljo 

Optimum Car Care B.V. 

Opaalstraat 10 

7554 TS Hengelo - Nederland 

T +31 (0) 743577679 

info@optimumcarcare.nl - www.opti-coat.nl www.opticoat-pro.com 

mailto:info@optimumcarcare.nl
www.opti-coat.nl%20%20%20%20www.opticoat-pro.com
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2.2. Elementi etikete 

Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP] 

Piktogrami za nevarnost (CLP) : 

   

   

  GHS05 GHS07 GHS09    

Opozorilna beseda (CLP) : Nevarno 

Nevarne sestavine : Disodium metasilicate; Sodium octyl sulphate; 1-Propanaminium, 3-amino-N-

(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-coco acyl derivs., hydroxides, inner salts; Quaternary 

ammonium compounds, ethyldimethylsoya alkyl, Et sulfates 

Stavki o nevarnosti (CLP) : H315 - Povzroča draženje kože. 

H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože. 

H318 - Povzroča hude poškodbe oči. 

H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

Previdnostni stavki (CLP) : P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. 

P102 - Hraniti zunaj dosega otrok. 

P273 - Preprečiti sproščanje v okolje. 

P280 - Nositi zaščitne rokavice, zaščito za oči, zaščitno obleko. 

P305+P351+P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite 

kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. 

P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. 

P501 - Odstraniti vsebino/posodo v zbirališču nevarnih ali posebnih odpadkov v skladu z 

lokalno, regionalno, nacionalno in/ali mednarodno zakonodajo. 

UFI : HQH5-V0U6-T007-NVKP 

2.3. Druge nevarnosti 

Dodatne informacije niso na voljo 

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 

3.1. Snovi 

Se ne uporablja 

3.2. Zmesi 

Ime Identifikator izdelka % w/w 
(% w/w) 

Razvrstitev po Uredbi (ES) 
št. 1272/2008 [CLP] 

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-

dimethyl-, N-coco acyl derivs., hydroxides, inner salts 

(Št. CAS) 61789-40-0 

(Št. EC) 263-058-8 

(REACH št) 01-2120770501-61 

10 – 20 Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 

Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Chronic 3, H412 

(2-methoxymethylethoxy)propanol (Št. CAS) 34590-94-8 

(Št. EC) 252-104-2 

(REACH št) 01-2119450011-60 

1 – 5 Ni zaupno 

Disodium metasilicate (Št. CAS) 6834-92-0 

(Št. EC) 229-912-9 

(Indeks št) 014-010-00-8 

(REACH št) 01-2119449811-37 

1 – 5 Skin Corr. 1B, H314 

STOT SE 3, H335 

Sodium octyl sulphate (Št. CAS) 142-31-4 

(Št. EC) 205-535-5 

(REACH št) 01-2119966154-35 

1 – 5 Skin Irrit. 2, H315 

Eye Dam. 1, H318 
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Quaternary ammonium compounds, 

ethyldimethylsoya alkyl, Et sulfates 

(Št. CAS) 68308-67-8 

(Št. EC) 269-663-3 

1 – 5 Met. Corr. 1, H290 

Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Skin Irrit. 2, H315 

Eye Dam. 1, H318 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

 

Posebne mejne koncentracije: 

Ime Identifikator izdelka Posebne mejne koncentracije 

Sodium octyl sulphate (Št. CAS) 142-31-4 

(Št. EC) 205-535-5 

(REACH št) 01-2119966154-35 

( 10 ≤C < 20) Eye Irrit. 2, H319 

( 20 ≤C < 100) Eye Dam. 1, H318 

Celotno besedilo H-stavkov: glejte oddelek 16 

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč 

Splošni ukrepi prve pomoči : Nezavestni osebi nikoli ne dati ničesar v usta. V primeru slabega počutja poiskati 

zdravniško pomoč (po možnosti pokazati etiketo). 

Ukrepi prve pomoči po vdihavanju : Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. V primeru 

nelagodja ali draženja poiskati zdravniško pomoč. 

Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo : Sleči kontaminirana oblačila. Kožo umiti z veliko količino vode. Če nastopi draženje kože: 

poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 

Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi : Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko 

storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj poiskati zdravniško pomoč. 

Ukrepi prve pomoči po zaužitju : Ne izzvati bruhanja. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati 

embalažo ali etiketo. 

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 

Simptomi/ učinki po vdihavanju : Lahko povzroči alergijski odziv kože. 

Simptomi/ učinki po stiku s kožo : Draženje. 

Simptomi/ učinki po stiku z očmi : Hude poškodbe oči. 

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja 

Dodatne informacije niso na voljo 

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 

5.1. Sredstva za gašenje 

Primerna sredstva za gašenje : Razpršena voda. Suh prah. Pena. Ogljikov dioksid. 

Neprimerna sredstva za gašenje : Ne uporabljati močnega vodnega toka. 

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo 

Nevarni produkti razgradnje v primeru požara : Pri visoki temperaturi lahko sprošča nevarne pline. 

5.3. Nasvet za gasilce 

Ukrepi ob požaru : Preprečiti kontaminacijo okolja z odpadnimi vodami od gašenja. Izpostavljene posode 

ohladiti z razpršeno vodo ali vodno meglico. Pri gašenju kemikalij bodite previdni. 

Zaščitna oprema pri gašenju : Ne hoditi na območje požara brez ustrezne zaščitne opreme, vključno z zaščito za dihala. 

Ne posredovati brez ustrezne zaščitne opreme. Samostojen izolirni dihalni aparat. Popolna 

zaščita telesa. 
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ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili 

Splošni ukrepi : Ljudem prepovedati vstop na nevarno območje. Nositi osebno zaščitno opremo. 

6.1.1. Za neizučeno osebje 

Zaščitna oprema : Uporabljati zaščitno obleko. 

Postopki v sili : Prezračiti območje razlitja. Oddaljiti odvečno osebje. Preprečiti stik s kožo in z očmi. 

6.1.2. Za reševalce 

Zaščitna oprema : Ne posredovati brez ustrezne zaščitne opreme. Zagotoviti ustrezno zaščito čistilnim ekipam. 

Za več informacij glejte oddelek 8: « Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita ». 

Postopki v sili : Prezračiti območje. 

6.2. Okoljevarstveni ukrepi 

Preprečiti sproščanje v okolje. Preprečiti prodor v kanalizacijo in pitno vodo. Obvestiti oblasti, če tekočina prodre v kanalizacijo ali javne vode. 

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje 

Postopki čiščenja : Razlito tekočino absorbirati z vpojnim materialom. Prestreči razlito tekočino. Hraniti ločeno 

od drugih materialov. Ostanke sprati z veliko količino vode. 

Drugi podatki : Snovi ali trdne ostanke odstraniti na pooblaščenem zbirnem mestu. 

6.4. Sklicevanje na druge oddelke 

Kar zadeva potrebno individualno zaščito, glej oddelek 8. Kar zadeva odstranjevanje odpadkov, ki nastanejo pri čiščenju, glej oddelek 13. 

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje 

Varnostni ukrepi za varno ravnanje : Embalaže hraniti dobro zaprte. Zagotoviti dobro prezračevanje v delovnem območju, da se 

prepreči nastanek hlapov. Preprečiti stik s kožo in z očmi. Nositi osebno zaščitno opremo. 

Higienski ukrepi : Pred jedjo, pitjem, kajenjem in odhodom z delovnega mesta umiti roke in vse izpostavljene 

dele telesa z blagim milom in vodo. Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. 

Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. 

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo 

Tehnični ukrepi : Spoštovati veljavne predpise. 

Pogoji skladiščenja : Hraniti izven dosega otrok. Hraniti samo v izvirni posodi na hladnem in dobro 

prezračevanem mestu. Zaščititi pred hudo vročino in neposrednimi sončnimi žarki. Posode 

hraniti zaprte, kadar se ne uporabljajo. 

Informacije o mešanem skladiščenju : Ne skladiščiti z/s: Močne kisline. 

Posebne zahteve glede embalaže : Hraniti samo v originalni posodi. 

7.3. Posebne končne uporabe 

Dodatne informacije niso na voljo 

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 

8.1. Parametri nadzora 

(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8) 

EU - Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost 

Lokalni naziv (2-Methoxymethylethoxy)-propanol 

IOELV TWA (mg/m³) 308 mg/m³ 

IOELV TWA (ppm) 50 ppm 

Opombe Skin 
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(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8) 

Zakonska navedba COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Slovenija - Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost 

Lokalni naziv (2-metoksimetiletoksi)propanol (mešanica izomer) 

OEL TWA (mg/m³) 308 mg/m³ 

OEL TWA (ppm) 50 ppm 

OEL STEL (mg/m³) 308 mg/m³ 

OEL STEL (ppm) 50 ppm 

Opomba (SI) K (Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo), EU 

Kemijska kategorija OEL (SI) Potential for cutaneous absorption 

Zakonska navedba Uradni list RS, št. 78/2019 z dne 20.12.2019 

 

Disodium metasilicate (6834-92-0) 

DNEL/DMEL (delavci) 

Dolgotrajna - sistemski učinki, dermalno 1,49 mg/kg telesne teže/dan 

Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje 6,22 mg/m³ 

DNEL/DMEL (splošna populacija) 

Dolgotrajna - sistemski učinki, oralno 740 µg/kg suhe teže 

Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje 1,55 mg/m³ 

Dolgotrajna - sistemski učinki, dermalno 740 µg/kg suhe teže 

PNEC (Voda) 

PNEC aqua (sladka voda) 7,5 mg/l 

PNEC aqua (morska voda) 1 mg/l 

PNEC aqua (občasno, sladka voda) 7,5 mg/l 

PNEC (STP - čistilna naprava) 

PNEC čistilna naprava za odpadne vode 1 g/L 

 

Sodium octyl sulphate (142-31-4) 

DNEL/DMEL (delavci) 

Dolgotrajna - sistemski učinki, dermalno 4060 mg/kg telesne teže/dan 

Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje 285 mg/m³ 

DNEL/DMEL (splošna populacija) 

Dolgotrajna - sistemski učinki, oralno 24 mg/kg telesne teže/dan 

Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje 85 mg/m³ 

Dolgotrajna - sistemski učinki, dermalno 2440 mg/kg telesne teže/dan 

PNEC (Voda) 

PNEC aqua (sladka voda) 0,1357 mg/l 

PNEC aqua (morska voda) 0,01357 mg/l 

PNEC (Sediment) 

PNEC sediment (sladka voda) 1,5 mg/kg suhe teže 

PNEC sediment (morska voda) 0,15 mg/kg suhe teže 
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PNEC (Tla)  

PNEC tla 0,22 mg/kg suhe teže 

PNEC (STP - čistilna naprava) 

PNEC čistilna naprava za odpadne vode 1,35 mg/l 

 

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-coco acyl derivs., hydroxides, inner salts (61789-40-0) 

DNEL/DMEL (delavci) 

Dolgotrajna - sistemski učinki, dermalno 2,33 mg/kg telesne teže/dan 

Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje 8,22 mg/m³ 

DNEL/DMEL (splošna populacija) 

Dolgotrajna - sistemski učinki, oralno 833 µg/kg suhe teže 

Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje 1,23 mg/m³ 

Dolgotrajna - sistemski učinki, dermalno 833 µg/kg suhe teže 

PNEC (Voda) 

PNEC aqua (sladka voda) 3,2 µg/l 

PNEC aqua (morska voda) 320 ng/l 

PNEC aqua (občasno, sladka voda) 20 µg/l 

PNEC aqua (občasno, morska voda) 2 µg/l 

PNEC (Sediment) 

PNEC sediment (sladka voda) 219 µg/kg 

PNEC sediment (morska voda) 21,9 µg/kg 

PNEC (Tla)  

PNEC tla 41,9 µg/kg 

 

(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8) 

DNEL/DMEL (delavci) 

Dolgotrajna - sistemski učinki, dermalno 283 mg/kg telesne teže/dan 

Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje 308 mg/m³ 

DNEL/DMEL (splošna populacija) 

Dolgotrajna - sistemski učinki, oralno 36 mg/kg telesne teže/dan 

Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje 37,2 mg/m³ 

Dolgotrajna - sistemski učinki, dermalno 121 mg/kg telesne teže/dan 

PNEC (Voda) 

PNEC aqua (sladka voda) 19 mg/l 

PNEC aqua (morska voda) 1,9 mg/l 

PNEC aqua (občasno, sladka voda) 190 mg/l 

PNEC (Sediment) 

PNEC sediment (sladka voda) 70,2 mg/kg suhe teže 

PNEC sediment (morska voda) 7,02 mg/kg suhe teže 

PNEC (Tla)  

PNEC tla 2,74 mg/kg suhe teže 
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PNEC (STP - čistilna naprava) 

PNEC čistilna naprava za odpadne vode 4,168 g/l 

8.2. Nadzor izpostavljenosti 

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor: 

Poskrbeti za ustrezno odsesavanje in/ali prezračevanje. V neposredni bližini vsakega potencialnega izpostavljanja morajo biti na voljo varnostni 

izpiralniki oči in varnostne prhe. 

Osebna zaščitna oprema: 

Izogibati se nepotrebni izpostavljenosti. Rokavice. Varnostna očala. Zaščitna oblačila. 

 

Zaščita rok: 

Primerne zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (EN 374) tudi s podaljšanim neposrednim stikom (Priporočljivo: Indeks zaščite 6, ki ustreza> 

480 minut prepustnega časa po EN 374): npr. nitrilna guma (> = 0,4 mm), kloroprenski kavčuk (> = 0,5 mm), butilna guma (> = 0,7 mm) in drugi. 

Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice različnih proizvajalcev razlikujejo. 

Natančen prebojni čas je, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic in ga je treba upoštevati. Rokavice je treba zamenjati po vsaki uporabi ter 

ob najmanjšem znaku obrabe ali predrtja 

 

Zaščita oči: 

Uporabljajte zaščito za oči v skladu z EN166 proti tekočina v pršilu 

 

Zaščita kože in telesa: 

Če je možen stik s kožo ali kontaminacija oblačil, nositi zaščitna oblačila. Standard. EN 13034 

 

Zaščita dihal: 

Ne velja pri normalnih okoliščinah uporabe. Zagotoviti ustrezno prezračevanje 

 

Simbol(i) za osebno varovalno opremo: 

   

Nadzor izpostavljenosti okolja: 

Preprečiti sproščanje v okolje. 

Drugi podatki: 

Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. Pri stiku s kožo sleči kontaminirana oblačila. 

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 

Agregatno stanje : Tekočina 

Barva : rožnata. 

Vonj : rahlo. po meti. 

Meja vonja : ni določen(a)(o) 

pH : 11 

Relativni čas izhlapevanja (butilacetatom=1) : Ni razpoložljivih podatkov 

Tališče/ talilno območje: : -2,22 °C 

Strdišče : Ni razpoložljivih podatkov 

Vrelišče : Ni razpoložljivih podatkov 

Plamenišče : ni določen(a)(o) 

Temperatura samovžiga : ni določen(a)(o) 

Temperatura razgradnje : Ni razpoložljivih podatkov 

Vnetljivost (snov v trdnem stanju, plin) : Ni razpoložljivih podatkov 

Parni tlak : 1,6 mm Hg @ 20 °C 
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Relativna gostota pare pri 20 °C : Ni razpoložljivih podatkov 

Relativna gostota : Ni razpoložljivih podatkov 

Topnost : Voda: 100 % 

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) : Ni razpoložljivih podatkov 

Viskoznost, kinematična : Ni razpoložljivih podatkov 

Viskoznost, dinamična : Redka tekočina 

Eksplozivne lastnosti : Ni razpoložljivih podatkov 

Oksidativne lastnosti : Ni razpoložljivih podatkov 

Meje eksplozivnosti : Ni razpoložljivih podatkov 

9.2. Drugi podatki 

Vsebnost HOS : ≈ 20,5 g/l 

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 

10.1. Reaktivnost 

Stabilen pri sobni temperaturi in v običajnih pogojih uporabe. 

10.2. Kemijska stabilnost 

Stabilno v pogojih uporabe in skladiščenja, ki so priporočeni v oddelku 7. 

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij 

V normalnih pogojih uporabe nevarne reakcije niso znane. 

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti 

Ni - v priporočenih pogojih skladiščenja in ravnanja (glej oddelek 7). 

10.5. Nezdružljivi materiali 

Preprečiti stik z/s: Močne kisline. Kovine. Organski material. 

10.6. Nevarni produkti razgradnje 

V primeru visokih temperatur lahko nastanejo nevarni produkti razgradnje, kot so dim ter ogljikov monoksid in dioksid. 

ODDELEK 11: Toksikološki podatki 

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih 

Akutna strupenost (oralno) : Ni zaupno 

Akutna strupenost (dermalno) : Ni zaupno 

Akutna strupenost (pri vdihavanju) : Ni zaupno 

 

Disodium metasilicate (6834-92-0) 

LD50, pri zaužitju, podgana 994,7 – 1530 mg/kg 

DL50, pri stiku s kožo, podgana 5000 mg/kg 

LC50, pri vdihavanju, podgana (mg/l) 2,06 mg/l/4 h 

ATE oral 994,7 mg/kg telesne teže 

ATE dermal 5000 mg/kg telesne teže 

ATE vapours 2,06 mg/l/4 h 

ATE dust/mist 2,06 mg/l/4 h 

 

Sodium octyl sulphate (142-31-4) 

LD50, pri zaužitju, podgana > 2000 mg/kg telesne teže Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 

423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method) 
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DL50, pri stiku s kožo, podgana > 2000 mg/kg telesne teže Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal 

Toxicity) 

 

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-coco acyl derivs., hydroxides, inner salts (61789-40-0) 

LD50, pri zaužitju, podgana 5000 mg/kg 

LD50, pri stiku s kožo, kunec 2000 mg/kg 

 

(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8) 

LD50, pri zaužitju, podgana 5000 mg/kg 

DL50, pri stiku s kožo, podgana 19020 mg/kg 

LD50, pri stiku s kožo, kunec 9510 mg/kg 

LC50 pri vdihavanju, podgana (ppm) 275 ppm 

 

Quaternary ammonium compounds, ethyldimethylsoya alkyl, Et sulfates (68308-67-8) 

ATE oral 500 mg/kg telesne teže 

 

Jedkost za kožo/draženje kože : Povzroča draženje kože. 

pH: 11 

Resne okvare oči/draženje : Povzroča hude poškodbe oči. 

pH: 11 

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost 

kože 

: Lahko povzroči alergijski odziv kože. 

Mutagenost za zarodne celice : Ni zaupno 

Dodatne informacije : Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena 

Rakotvornost : Ni zaupno 

Dodatne informacije : Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena  

 

Strupenost za razmnoževanje : Ni zaupno 

Dodatne informacije : Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena 

 

Disodium metasilicate (6834-92-0) 

NOAEL (žival/samica, F0/P) > 159 mg/kg telesne teže Animal: rat, Animal sex: female 

 

STOT – enkratna izpostavljenost : Ni zaupno 

Dodatne informacije : Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena 

 

STOT – ponavljajoča se izpostavljenost : Ni zaupno 

Dodatne informacije : Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena 

 

Disodium metasilicate (6834-92-0) 

NOAEL (oralno, podgana, 90 dni) 227 – 237 mg/kg telesne teže Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated 

Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

 

Sodium octyl sulphate (142-31-4) 

LOAEL (oralno, podgana, 90 dni) 1016 mg/kg telesne teže Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-

Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEL (oralno, podgana, 90 dni) 488 mg/kg telesne teže Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-

Day Oral Toxicity in Rodents) 

 

(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8) 

NOAEL (oralno, podgana, 90 dni) 1000 mg/kg telesne teže Animal: rat, Guideline: other:KANPOGYO No.700, YAKUHATSU 

No. 1039.61, and KIKYKU No. 1014. 
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NOAEL (dermalno, podgana/kunec, 90 dni) 2850 mg/kg telesne teže Animal: rabbit, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 

411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study) 

 

Nevarnost pri vdihavanju : Ni zaupno 

Dodatne informacije : Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena 

 

Možni škodljivi učinki za zdravje ljudi in možni 

simptomi 

: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 

ODDELEK 12: Ekološki podatki 

12.1. Strupenost 

Ekologija - voda : Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

Nevarno za vodno okolje, kratkotrajno (akutno) : Ni zaupno 

Nevarno za vodno okolje, dolgotrajno (kronično) : Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

 

Disodium metasilicate (6834-92-0) 

LC50 ribe 210 (≤ 2320) mg/l 

EC50 Daphnia 1700 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 72h Alge 1 207 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

 

Sodium octyl sulphate (142-31-4) 

LC50 ribe > 100 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 

EC50 Daphnia > 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 72h Alge 1 > 511 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

LOEC (kronično) 6,86 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' 

NOEC (kronična) 1,4 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' 

NOEC kronično ribe ≥ 1357 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas Duration: '42 d' 

 

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-coco acyl derivs., hydroxides, inner salts (61789-40-0) 

LC50 ribe 2 mg/l 

EC50 Daphnia 6,4 mg/l 

EC50 72h Alge 1 30 mg/l 

 

(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8) 

LC50 ribe 1 – 10 g/l 

EC50 Daphnia 1 – 1,919 g/l 

EC50 pri drugih vodnih organizmih 1 1930 mg/l Test organisms (species): other aquatic crustacea:Acartia tonsa 

EC50 72h Alge 1 969 mg/l 

EC50 96h alge (1) > 969 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

LOEC (kronično) 0,5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '22 d' 

NOEC (kronična) ≥ 0,5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '22 d' 
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12.2. Obstojnost in razgradljivost 

N26 - Brake Buster  

Obstojnost in razgradljivost Ni določeno. 

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih 

N26 - Brake Buster  

Zmožnost kopičenja v organizmih Ni določeno. 

 

Sodium octyl sulphate (142-31-4) 

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) -2,31 @ 20 °C 

 

(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8) 

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) 0,004 – 0,35 (25 °C) 

12.4. Mobilnost v tleh 

Dodatne informacije niso na voljo 

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB 

Sestavina 

(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8) Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev PBT iz priloge XIII uredbe REACH 

Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev vPvB iz priloge XIII uredbe REACH 

Sodium octyl sulphate (142-31-4) Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev PBT iz priloge XIII uredbe REACH 

Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev vPvB iz priloge XIII uredbe REACH 

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-

dimethyl-, N-coco acyl derivs., hydroxides, inner salts 

(61789-40-0) 

Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev PBT iz priloge XIII uredbe REACH 

Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev vPvB iz priloge XIII uredbe REACH 

12.6. Drugi škodljivi učinki 

Dodatne informacije : Preprečiti sproščanje v okolje. 

ODDELEK 13: Odstranjevanje 

13.1. Metode ravnanja z odpadki 

Regionalna zakonodaja (odpadki) : Odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi. 

Metode ravnanja z odpadki : Vsebino/posodo odstraniti v skladu z navodili za ločevanje pooblaščenega zbirališča 

odpadkov. 

Priporočila za odstranjevanje izdelka/pakiranja : Uničiti v skladu z veljavnimi lokalnimi/nacionalnimi varnostnimi predpisi. 

Ekologija - odpadki : Preprečiti sproščanje v okolje. 

Koda evropskega kataloga odpadkov : 20 01 29* - čistila, ki vsebujejo nevarne snovi 

ODDELEK 14: Podatki o prevozu 

V skladu z zahtevami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Številka ZN 

UN 3082 UN 3082 UN 3082 UN 3082 UN 3082 
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14.2. Pravilno odpremno ime ZN 

OKOLJU NEVARNA 

SNOV, TEKOČA, N.D.N. 

ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS 

SUBSTANCE, LIQUID, 

N.O.S. 

Environmentally hazardous 

substance, liquid, n.o.s. 

OKOLJU NEVARNA 

SNOV, TEKOČA, N.D.N. 

OKOLJU NEVARNA 

SNOV, TEKOČA, N.D.N. 

Opis prevozne listine 

UN 3082 OKOLJU 

NEVARNA SNOV, 

TEKOČA, N.D.N. 

(Quaternary ammonium 

compounds, 

ethyldimethylsoya alkyl, Et 

sulfates), 9, III, (-) 

 

UN 3082 

ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS 

SUBSTANCE, LIQUID, 

N.O.S. (Quaternary 

ammonium compounds, 

ethyldimethylsoya alkyl, Et 

sulfates), 9, III, MARINE 

POLLUTANT 

 

UN 3082 Environmentally 

hazardous substance, 

liquid, n.o.s. (Quaternary 

ammonium compounds, 

ethyldimethylsoya alkyl, Et 

sulfates), 9, III 

 

UN 3082 OKOLJU 

NEVARNA SNOV, 

TEKOČA, N.D.N. 

(Quaternary ammonium 

compounds, 

ethyldimethylsoya alkyl, Et 

sulfates), 9, III 

 

UN 3082 OKOLJU 

NEVARNA SNOV, 

TEKOČA, N.D.N. 

(Quaternary ammonium 

compounds, 

ethyldimethylsoya alkyl, Et 

sulfates), 9, III 

 

14.3. Razredi nevarnosti prevoza 

9 9 9 9 9 

      

14.4. Skupina embalaže 

III III III III III 

14.5. Nevarnosti za okolje 

Okolju nevarno : Da Okolju nevarno : Da 

Snov, ki onesnažuje morje : 

Da 

Okolju nevarno : Da Okolju nevarno : Da Okolju nevarno : Da 

Dodatne informacije niso na voljo 

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika 

Transport po kopnem 

Razvrstitveni kod (ADR)  : M6  

Special provision (ADR) : 274, 335, 375, 601 

Omejene količine (ADR) : 5l 

Izvzete količine (ADR) : E1 

Navodila za pakiranje (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001 

Posebni pogoji pakiranja (ADR) : PP1  

Posebne določbe za skupno pakiranje (ADR) : MP19  

Navodila za premične cisterne in zabojnike za 

razsuto blag (ADR) 

: T4 

Posebne določbe za premične cisterne in zabojnike 

za razsuto blago (ADR) 

: TP1, TP29 

Kod cisterne (ADR) : LGBV 

Vozilo za prevoz v cisterni : AT 

Prevozna skupina (ADR) : 3 

Posebni pogoji za prevoz - tovorki (ADR) : V12 

Posebni pogoji za prevoz - nakladanje, razkladanje 

in delo (ADR) 

: CV13 

Številka nevarnosti : 90  

Oranžne table : 

 

Koda  omejitev za predore (ADR) : -  
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Prevoz po morju 

Posebne določbe (IMDG) : 274, 335, 969 

Omejene količine (IMDG) : 5 L 

Izvzete količine (IMDG) : E1 

Navodila za pakiranje  (IMDG) : LP01, P001 

Posebne določbe za pakiranje (IMDG) : PP1 

Navodila za pakiranje v vsebnike IBC (IMDG) : IBC03  

Navodila za cisterne (IMDG) : T4  

Posebne določbe za cisterne (IMDG) : TP2, TP29  

Št. načrta ukrepanja v sili (Ems) (Požar) : F-A 

Št. načrta ukrepanja v sili (Ems) (Razlitje) : S-F 

Kategorija natovarjanja (IMDG) : A 

Zračni transport 

Izvzete količine za potniško in tovorno letalo (IATA) : E1 

Omejene količine za potniško in tovorno letalo 

(IATA) 

: Y964 

Največja omejena neto količina za potniško in 

tovorno letalo (IATA) 

: 30kgG  

Navodila za pakiranje za potniško in tovorno letalo 

(IATA) 

: 964 

Največja neto količina za potniško in tovorno letalo 

(IATA) 

: 450L 

Navodila za pakiranje za transport izključno s 

tovornim letalom (IATA) 

: 964 

Največja neto količina za transport izključno s 

tovornim letalom (IATA) 

: 450L 

Posebne določbe (IATA) : A97, A158, A197 

Koda ERG (IATA) : 9L 

Prevoz po celinskih plovnih poteh 

Razvrstitveni kod (ADN) : M6  

Posebne določbe (ADN) : 274, 335, 375, 601 

Omejene količine (ADN) : 5 L 

Izvzete količine (ADN) : E1 

Prevažanje dovoljeno (ADN) : T 

Zahtevana oprema (ADN) : PP 

Število modrih stožcev/luči (ADN) : 0 

Železniški prevoz 

klasifikacijska koda (RID) : M6  

Posebne določbe (RID) : 274, 335, 375, 601 

Omejene količine (RID) : 5L 

Izvzete količine (RID) : E1 

Navodila za pakiranje  (RID) : P001, IBC03, LP01, R001 

Posebne določbe za pakiranje (RID) : PP1 

Posebne določbe za skupno pakiranje (RID) : MP19  

Navodila za mobilne cisterne in zabojnike za razsuti 

tovor (RID) 

: T4  

Posebne določbe za mobilne cisterne in zabojnike 

za razsuti tovor (RID) 

: TP1, TP29  

Kode za cisterne RID (RID) : LGBV 

Kategorija prevoza (RID) : 3 

Posebne določbe za prevoz - tovorki (RID) : W12 

Posebne določbe za prevoz - natovarjanje, 

raztovarjanje in ravnanje s tovorom (RID) 

: CW13, CW31 

Ekspresne pošiljke (RID) : CE8 

Identifikacijska št. nevarnosti (RID) : 90 

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC 

Se ne uporablja 
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ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki 

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes 

15.1.1. Predpisi EU 

Naslednje omejitve se uporabljajo v skladu s prilogo XVII Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH): 

Referenčna 

koda 

Se uporablja pri Vnos naziva ali opisa 

3(b) N26 - Brake Buster ; Quaternary ammonium 

compounds, ethyldimethylsoya alkyl, Et 

sulfates 

Snovi ali zmesi, ki izpolnjujejo kriterije za razvrstitev v katerega koli od naslednjih 

razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I Uredbe (ES) št. 1272/2008: Razredi 

nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 (škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali 

razvoj), 3.8 (razen narkotičnih učinkov), 3.9 in 3.10; 

3(c) N26 - Brake Buster ; Quaternary ammonium 

compounds, ethyldimethylsoya alkyl, Et 

sulfates 

Snovi ali zmesi, ki izpolnjujejo kriterije za razvrstitev v katerega koli od naslednjih 

razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I Uredbe (ES) št. 1272/2008: Razred 

nevarnosti 4.1 

Ne vsebuje nobene snovi s seznama snovi kandidatk REACH 

Ne vsebuje nobene snovi s seznama v Prilogi XIV Uredbe REACH 

Ne vsebuje snovi, za katere velja Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih 

kemikalij. 

Ne vsebuje snovi, za katere velja Uredba (EU) št. 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o obstojnih organskih 

onesnaževalih 

  

Vsebnost HOS : ≈ 20,5 g/l 

Varnostno zapiralo za otroke : Se ne uporablja 

Otipna opozorila : Se ne uporablja 

 

Uredba o detergentih (648/2004/ES): Seznam sestavin: 

Sestavina Št. CAS % 

AQUA 7732-18-5 ≥10% 

COCAMIDOPROPYL BETAINE 61789-40-0 ≥10% 

SODIUM METASILICATE 6834-92-0 1 - 10% 

Sodium octyl sulphate 142-31-4 1 - 10% 

PPG-2 METHYL ETHER 34590-94-8 1 - 10% 

SOYETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE 68308-67-8 1 - 10% 

 

Uredba o detergentih (648/2004/ES): Označevanje vsebine: 

Sestavina % 

amfoterne površinsko aktivne snovi 5-15% 

15.1.2. Nacionalni predpisi 

Dodatne informacije niso na voljo 

15.2. Ocena kemijske varnosti 

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena 

ODDELEK 16: Drugi podatki 

Okrajšave in akronimi: 

ADN Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh 

ADR Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti 

ATE Ocena akutne strupenosti 
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BCF Faktor biokoncentracije 

CLP Uredba za označitev, razvrstitev in pakiranje snovi; Uredba (ES) No 1272/2008 

DMEL Izpeljana raven z minimalnim učinkom 

DNEL Izpeljana raven brez učinka 

EC50 Srednja učinkovita koncentracija 

IATA Mednarodno združenje letalskih prevoznikov 

IMDG Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju 

LC50 Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije 

LD50 Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek) 

LOAEL Najnižja raven z opaženim škodljivim učinkom 

NOAEC Koncentracija brez opaženega škodljivega učinka 

NOAEL Raven brez opaženega škodljivega učinka 

NOEC Koncentracija brez opaznega učinka 

OECD Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj 

PBT Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene 

PNEC Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka 

REACH Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006 

RID Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici 

STP Čistilna naprava 

vPvB Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih 

 

Viri podatkov : ECHA (Evropska agencija za kemikalije). 

Drugi podatki : ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI Podatki na tem varnostnem listu so bili pridobljeni iz virov, za katere 

menimo, da so verodostojni. Vendar pa so podani brez garancije, izrecne ali implicitne, o njihovi točnosti. 

Pogoji ali načini ravnanja z izdelkom, skladiščenje, uporaba in odstranjevanje izdelka niso pod našim 

nadzorom in morda za to niti nimamo ustreznega znanja. Iz tega in drugih razlogov zavračamo vsakršno 

odgovornost za izgubo, škodo ali stroške, ki so nastali pri ravnanju z izdelkom ter skladiščenju, uporabi in 

odstranitvi le-tega ali so s tem povezani. Varnostni list je bil pripravljen za ta izdelek in se mora rabiti samo 

zanj. Če se izdelek uporablja kot sestavni del nekega drugega izdelka, podatki v tem varnostnem listu 

morda ne veljajo. 

 

Celotno besedilo stavkov H in EUH: 

Acute Tox. 4 (Oral) Akutna strupenost (oralno), kategorija 4 

Aquatic Acute 1 Nevarno za vodno okolje – akutna nevarnost, kategorija 1 

Aquatic Chronic 1 Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 1 

Aquatic Chronic 3 Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 3 

Eye Dam. 1 Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 1 

Eye Irrit. 2 Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 2 

Met. Corr. 1 Jedko za kovine, kategorija 1 

Skin Corr. 1B Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 1B 

Skin Irrit. 2 Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 2 

Skin Sens. 1 Preobčutljivost kože, kategorija 1 

STOT SE 3 Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija 3, draženje dihalnih poti 

H290 Lahko je jedko za kovine. 
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H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. 

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. 

H315 Povzroča draženje kože. 

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. 

H318 Povzroča hude poškodbe oči. 

H319 Povzroča hudo draženje oči. 

H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. 

H400 Zelo strupeno za vodne organizme. 

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

 

Celotno besedilo deskriptorjev uporabe 

PC35 Izdelki za pranje in čiščenje 

PROC0 Drugo 

SU0 Drugo 

 

Razvrščanje in postopek, ki se uporabljata za ugotovitev razvrstitve zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [CLP]: 

Skin Irrit. 2 H315 Metoda izračuna 

Eye Dam. 1 H318 Metoda izračuna 

Skin Sens. 1 H317 Metoda izračuna 

Aquatic Chronic 2 H411 Metoda izračuna 

VL EU (Priloga II REACH) 

Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene samo za opis izdelka za zdravstvene, varnostne in okoljske namene. Zato se 

ne smejo razumeti kot jamstvo za katere koli lastnosti izdelka. 


