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1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 

 
1.1 Identifikator izdelka 
 
Trgovska oznaka   ULTRA SOFT GREASE 
 
1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe 
 
Identificirane uporabe:  Mast za mazanje 
Odsvetovane uporabe:     niso poznane 
 
1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista 
 
Proizvajalec/dobavitelj:      Prodajalec: 
Kora Handelsgesellschaft mbH    CULT d.o.o. 
Olympiastraße 5       Tržaška cesta 77 
4432 Ernsthofen, Avstrija     1370 Logatec 
Tel: +43-7435- 810 10     Tel: +386 (0)1 754 22 00 
Fax: +43-7435-810 10 40 
Email: verkauf@rsp.at 
  
Elektronski naslov odgovorne osebe za sestavo varnostnega lista: 
verkauf@rsp.at 
 
1.4 Telefonska številka za nujne primere 
 
Klic v sili v Sloveniji: 112 
 

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI 

 
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi 
 
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) Št. 1272/2008  
 
Nevarnosti za zdravje 
Eye Irrit. 2; H319: Povzroča hudo draženje oči. 
 
Povzetek nevarnosti 
Fizikalne nevarnosti: ni podatka 
 
2.2 Elementi etikete 
 
Označevanje na podlagi     uredbe 1272/2008/ES 
Piktogram:   
 

 
 
Opozorilna beseda: Pozor 
 
Stavki o nevarnosti:  
H319 Povzroča hudo draženje oči. 

mailto:verkauf@rsp.at
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Previdnostni stavki: 
Preprečevanje 
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 
P264 Po uporabi temeljito umiti roke. 
Odziv  
P305 + P351 + P338 PRI 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. 
P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
 
2.3 Druge nevarnosti  
 
Izdelka se ne sme nenadzorovano sproščati v okolje. Pri ravnanju z izdelkom niso poznane nobene 
posebne nevarnosti pri upoštevanju normalnih previdnostnih ukrepov (oddelek 7) in uporabi osebne 
zaščite opreme (oddelek 8). 
 
Rezultati ocene PBT in vPvB 
PBT: ni podatka 
vPvB: ni podatka 
          

3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH 

 
3.2 Zmes 
 
Splošne informacije: Zmes spodaj navedenih snovi z nenevarnimi dodatki. 
 

Kemijsko ime CAS 
ES 

Indeks št. 

REACH reg.št. Vsebnost * Razvrstitev po Uredbi 
1272/2008/ES 

polisulfidi, di-terc-dodecil 68425-15-0  
270-335-7 

- 

- >=1,00 - 
<10,00% 

Aquatic Chronic 4; H413 

cinkov bis[01-
2119493635-27-bis(2-
etilheksil)]-
bis(ditiofosfat) 
(ZnDTP) 

4259-15-8  
224-235-5 

- 

01-
2119493635-27 

>=1,00 - 
<2,50% 

Eye Irrit. 1; H318 
Aquatic Chronic 2; H411 

fosforoditiojska kislina, 
zmes O,O-bis(izobutil in 
pentil) estrov, cinkove 
soli (ZnDTP) 

68457-79-4 
270-608-0 

 

01-
2119493628-22 

>=0,00 - 
<=1,00% 

Eye Dam. 1; H318 
Skin Irrit. 2; H315 
Aquatic Chronic 2; H411 

 
* Vse koncentracije so v masnih odstotkih, razen če je sestavina plin. Koncentracije plinov so v 
volumskih odstotkih. 
 
PBT: obstojne, bioakumulativne, strupene snovi 
vPvB: zelo obstojne in zelo bioakumulativne snovi 
 
Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16. 
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4. UKREPI ZA PRVO POMOČ 

 
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč 
 
Splošno 
Takoj odstraniti vsa z izdelkom umazana oblačila. 
 
Vdihavanje  
Zagotoviti svež zrak; v primeru pojava simptomov se posvetujete z zdravnikom. 
 
Stik s kožo   
Umiti z milom in vodo. 
       
Stik z očmi  
Takoj sprati z veliko vode vsaj 15 minut. Če je to lahko storiti, odstraniti kontaktne leče. Poiskati 
zdravniško pomoč. 
 
Zaužitje  
Usta temeljito sprati z vodo.  
 
4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 
    
Povzroča hudo draženje oči. 
 
4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja        
 
V primeru pojava simptomov poiskati zdravniško pomoč. 
 

5. PROTIPOŽARNI UKREPI 

 
5.1 Sredstva za gašenje  
 
Ustrezna sredstva za gašenje   
CO2, gasilni prah, ali meglica kot razpršen vodni curek. Večje požare gasiti z na alkohol odporno peno 
ali razpršenim vodnim curkom z dodanimi primernimi površinsko aktivnimi sredstvi. 
 
Neustrezna sredstva za gašenje   
Polni vodni curek. 
 
5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo 
 
Pri požaru se lahko tvorijo za zdravje nevarni plini.  
 
5.3 Nasvet za gasilce 
 
Posebna varovalna oprema za gasilce    
V primeru požara nositi avtonomen dihalni aparat in polno zaščitno obleko. 
 
Nasveti o zaščitnih ukrepih med gašenjem požara 
Posode premakniti izven območja požara, če se to lahko stori varno. Ostanke požara in kontaminirano 
vodo od gašenja odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi. Kontaminirano vodo od gašenja zbrati posebej. 
Ne sme vstopiti v odtoke. 
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6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH 

 
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili 
 
V primeru razlitij paziti na spolzka tla in površine. Ni zahtevano. 
 
6.2 Okoljevarstveni ukrepi    
  
Preprečiti sproščanje v okolje. V primeru večjih razlitij obvestiti odgovorno osebo. Preprečiti nadaljnjo 
razlitje, če se to lahko stori varno. Preprečiti vstop v kanalizacijo, površinske vode ali podtalnico. 

  
6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje     
 
Zbrati razlitje ali absorbirati z absorbentom. Zbran material odstraniti skladno s predpisi. Zaustaviti 
razlivanje materiala, če se to lahko stori brez tveganja. 
Zajeziti za kasnejšo odstranitev. Preprečiti vstop v vodne poti, kanalizacijo, kleti ali zaprte prostore. 
    
6.4 Sklicevanje na druge oddelke 
  
Varno ravnanje   Glej oddelek 7 
Osebna zaščitna oprema  Glej oddelek 8 
Odstranjevanje    Glej oddelek 13 
 

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE 

 
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje 
 
Preprečiti stik z očmi. Po ravnanju temeljito umiti roke. Med delom z izdelkom ne jesti, piti ali kaditi. 
Upoštevati običajne previdnostne ukrepe pri ravnanju z izdelki iz mineralnih olj ali kemičnimi izdelki. 
    
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo 
 
Upoštevati lokalne predpise o ravnanju in skladiščenju izdelkov, ki onesnažujejo vodo. 

  
7.3 Posebne končne uporabe   
 
Ni uporabno. 
 

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA 

 
8.1 Parametri nadzora 
 
Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti 
 
Nobena izmed sestavin nima določenih mejnih vrednosti. 
 
Vir za Slovenijo: Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem 
pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19) 
 
8.2 Nadzor izpostavljenosti 
 
8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor 
 
Zagotoviti zadostno prezračevanje. Prezračevanje uskladiti s pogoji. Če je uporabno, uporabiti ograjene 
procese, lokalno odsesavanje ali drug tehnično-tehnološki nadzor za vzdrževanje ravni snovi v zraku 
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pod mejnimi vrednostmi. Če mejne vrednosti niso določene, vzdrževati raven snovi v zraku na 
sprejemljivi ravni. 
 
8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema 
 
Splošne informacije 
Pred odmori in po koncu dela umiti roke. Uporabiti osebno zaščitno opremo kot je zahtevano. Osebno 
zaščitno opremo izbrati skladno z SIST EN standardi in ob pogovoru z dobaviteljem osebne zaščitne 
opreme. Upoštevati običajne previdnostne ukrepe pri ravnanju z kemičnimi izdelki ali izdelki iz mineralnih 
olj.  
 
Zaščita dihal      
Zaradi oblike izdelka ni relevantno.. 
 
Zaščita rok    
Zaščitne rokavice (SIST EN 374). 
Material: nitril butil guma (NBR) 
Minimalni čas preboja: >= 480 minut 
Priporočena debelina materiala: >= 0,38 mm 
Preprečiti dolgotrajne in ponavljajoč stik s kožo. Ustrezne rokavice lahko priporoči dobavitelj. Uporabljati 
zaščitno kremo za roke za preventivno zaščito kože. Zaščitne rokavice kjer so dovoljene v skladu z 
varnostnimi navodili. Točen čas preboja izveste pri proizvajalcu rokavic in ga potrebno upoštevati. 
 
Zaščita za oči      
Preprečiti stik z očmi. Nositi očala/ščitnik za obrat. Pri pretakanju so priporočena zaščitna očala (SIST 
EN 166). 
 
Zaščita kože in telesa    
Krp prepojenih z izdelkom ne nositi v hlačnih žepih. Nositi ustrezna zaščitna oblačila. 
 
Toplotne nevarnosti 
Niso poznane 
 
Higienski ukrepi 
Vedno upoštevati ukrepe dobre osebne higiene, kot je umivanje po ravnanju z materialom in pred jedjo, 
pitjem in/ali kajenjem. Redno prati delovna oblačila, da se odstrani kontaminacijo. Zavreči kontaminirano 
obutev, ki je ni mogoče očistiti. 
 
8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja 
 
Ni podatka.   
 

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 

 
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 
 

Videz Trdna snov, pasta 

Barva Svetlo rjava 

Vonj Značilen 

Mejne vrednosti vonja Ni uporabno za zmesi 

pH  Ni uporabno 

Tališče/ledišče Ni uporabno za zmesi 

Začetno vrelišče in območje vrelišča > 250°C 
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Plamenišče  > 200°C 

Hitrost izparevanja Ni uporabno za zmesi 

Vnetljivost (trdno, plinasto) Vrednost ni relevantna za razvrstitev 

Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti Ni uporabno za zmesi 

Parni tlak Ni uporabno za zmesi 

Parna gostota Ni uporabno za zmesi 

Relativna gostota 0,94 g/cm3 

Topnost v vodi Ni topen 

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda Ni uporabno za zmesi 

Temperatura samovžiga Vrednost ni relevantna za razvrstitev 

Temperatura razpadanja Vrednost ni relevantna za razvrstitev 

Viskoznost  Ni na voljo 

Eksplozivne lastnosti Vrednost ni relevantna za razvrstitev 

Oksidativne lastnosti Vrednost ni relevantna za razvrstitev 

 
9.2 Drugi podatki   
 
Ni podatka 
 

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 

 
10.1 Reaktivnost   
 
Stabilen pod normalnimi pogoji uporabe. 
 
10.2 Kemijska stabilnost     
            
Stabilen pod normalnimi pogoji uporabe. 
 
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij 
 
Stabilen pod normalnimi pogoji uporabe.  
 
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti     
 
Stabilen pod normalnimi pogoji uporabe. 
 
10.5 Nezdružljivi materiali 
 
Močni oksidanti, močne kisline, močne baze. 
 
10.6 Nevarni produkti razgradnje 
 
Pri termalni razgradnji ali zgorevanju se lahko sproščajo ogljikovi oksidi in drugi strupeni plini ali hlapi. 
    

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI 

 
11.1 Podatki o toksikoloških učinkih 
 
Informacije o verjetnih poteh izpostavljenosti 
Vdihavanje: ni podatka 
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Zaužitje: ni podatka 
Stik s kožo: ni podatka 
Stik z očmi: Povzroča draženje oči 
 
(a) akutna strupenost 
Glede na razpoložljive podatke ni razvrščen za akutno strupenost. 
 
Podatki za sestavine 
ZnDTP, oralno 
LD50 (podgana) 4.358 mg/kg 
        
(b) jedkost za kožo/draženje kože   
Dolgotrajen ali ponavljajoč stik lahko povzroči draženje. 
 
(c) resne okvare oči/draženje 
Povzroča hudo draženje oči. 
 
(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.  
     
(e) mutagenost za zarodne celice   
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.  
 
(f) rakotvornost      
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.  
 
(g) Strupenost za razmnoževanje   
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.  
 
(h) STOT – enkratna izpostavljenost 
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.  
 
(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost 
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.  
 
(j) nevarnost pri vdihavanju 
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.  
 
Drugi škodljivi učinki 
Ni podatka 
 

12. EKOLOŠKI PODATKI 

 
12.1 Strupenost  
 
Akutna strupenost - izdelek 
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.  
 
Kronična strupenost - izdelek 
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.  
 
Podatki za sestavine 
Ribe 
ZnDTP: LC 50 (ribe, 96 h): 1 - 10 mg/l 
ZnDTP: LC 50 (ribe, 96 h): 4,5 mg/l (OECD 203) 
 



 
 

Varnostni list 
v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 

 

Stran : 8 / 10 
 

Datum prejšnje izdaje: - ULTRA 
SOFT GREASE 

Datum izdaje: 18.05.2020 
Verzija: 1 

 
Vodni nevretenčarji 
ZnDTP: EC 50 (vodna bolha, 48 h): 1 - 10 mg/l 
ZnDTP: EC 50 (vodna bolha, 48 h): 23 mg/l (OECD 202) 
Alge 
ZnDTP: EC 50 (alge, 72 h): 21 mg/l 
    
12.2 Obstojnost in razgradljivost 

 
Ni uporabno za zmesi. 
 
12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih 

 
Ni uporabno za zmesi. 
 
12.4 Mobilnost v tleh 
 
Ni uporabno za zmesi. 
 
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB 
 
Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi izpolnjevale PBT/vPvB kriterije. 
 
12.6 Drugi škodljivi učinki 
 
Ni podatka. 
 
Razred nevarnosti za vodo (WGK) 
WGK 1: rahlo nevarno za vodo 
 

13. ODSTRANJEVANJE 

 
13.1 Metode ravnanja z odpadki 
      
Splošne informacije 
Odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi. 
 
Metode odstranjevanja 
Ne izprazniti v odtoke; material in posodo odstraniti na varen način. Pri skladiščenju rabljenih izdelkov 
zagotoviti, da so upoštevane kategorije odpadkov in navodila za mešanje. 
 
Nacionalni predpisi glede odpadkov: 
 - Uredba o odpadkih  
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo  
 

14. PODATKI O PREVOZU 

 
Ne zapade pod predpise o prevozu nevarnega blaga. 
 
14.1 Številka ZN:      - 
 
14.2 Pravilno odpremno ime ZN:    - 
 
14.3 Razredi nevarnosti prevoza:    - 
 
14.4 Skupina embalaže:        - 
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14.5 Nevarnosti za okolje:    - 
 
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:   - 
 
14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC:   - 
 

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI 

 
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes 
   
Evropska unija 
 
Uredbe 1907/2006/ES (REACH); 1272/2008/ES 
 
Uredba (ES) 2037/2000 Snovi, ki tanjšajo ozonski plašč: brez 
Uredba (ES) 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih: brez 
 
Nacionalni predpisi 
Upoštevati nacionalne predpise. 
Razred nevarnosti za vodo (WGK): WGK 1: rahlo nevarno za vodo 
 
Predpisi v Sloveniji 
- Zakon o kemikalijah  
- Zakon o varstvu okolja  
- Uredba o odpadkih  
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo  
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu  
 - Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu 
 
15.2 Ocena kemijske varnosti    
 
Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena. 
 

16. DRUGI PODATKI 

 
16.1 Vir varnostnega lista:  
 
Varnostni list SOFT GREASE, z dne 16.10.2016, verzija 2.0 
 
16.2 Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti in/ali previdnostnih stavkov:    
 
H315 Povzroča draženje kože. 
H318 Povzroča hude poškodbe oči. 
H319 Povzroča hudo draženje oči. 
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
H413 Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme. 
   
16.3 Okrajšave in akronimi: 
 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European 
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
BImSchV: Order for the realisation of the Federal Immission Protection Law 
CAS: Chemical Abstracts Service 
DIN: Norm of the German institute of standardization 
EC50: efektivna koncentracija, 50% 
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EG: European Community 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
EN: European Standard 
GefStoffV: Ordinance on Hazardous Substances, Germany 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
IATA: International Air Transport Association 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
LC50: Letalna koncentracija, 50 % 
LD50: Letalna doza, 50% 
Log Kow: porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda 
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development 
PBT: obstojne, bioakumulativne, strupene snovi 
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer 
(Direktivas Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) 
TRGS: Technical rules for danger materials 
UN: United Nations  
VOC: Volatile Organic Compounds 
vPvB: zelo obstojne in zelo bioakumulativne snovi 
WGK: Razred nevarnosti za vode 
HOS: Hlapne organske spojine 
MV: mejna vrednost poklicne izpostavljenosti 8 ur 
KTV: kratkotrajna mejna vrednost poklicne izpostavljenosti 15 minut 
 
16.4 Drugi podatki 
 
Razvrstitev je skladna s trenutnimi seznami ES. Razširjena pa je z informacijami iz tehnične literature in 
z informacijami, ki so jih predložili dobavitelji. Razvrstitev izhaja iz konvencionalne metode, omenjene v 
uredbi EU 1272/2008 (CLP). 
 
Podatki v tem varnostnem listu temeljijo na našem trenutnem znanju in izkušnjah ter so podani v skladu 
z našim znanjem in prepričanjem. Izdelek označujejo samo glede varnostnih zahtev za ravnanje, prevoz 
in odstranjevanje. Podatki ne opisujejo lastnosti izdelka (tehnična specifikacija izdelka). Iz podatkov, 
vsebovanih v tem varnostnem listu, se ne sme sklepati za nobeno dogovorjeno lastnost niti primernost 
izdelka za kakršno koli posebno tehnično uporabo. Spremembe tega dokumenta niso dovoljene. Podatki 
niso prenosljivi na druge izdelke. V primeru mešanja izdelka z drugimi proizvodi ali v primeru predelave 
podatki v tem varnostnem listu niso nujno veljavni za novo izdelan material. Prejemnik izdelka je 
odgovoren za spoštovanje zvezne, državne in lokalne zakonodaje. Za pridobitev posodobljenih 
varnostnih listov nas kontaktirajte. Ta dokument je bil izdan v elektronski obliki in nima podpisa. 
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