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1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 

 
1.1 Identifikator izdelka 
 
Trgovska oznaka   VITTORIA PIT STOP TNT  
Embalažna enota  250ml 
Snov/zmes   zmes 
 
1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe 
 
Identificirane uporabe:  tekočina za krpanje plaščev in zračnic 
Odsvetovane uporabe:     niso poznane 
 
1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista 
 
Proizvajalec/dobavitelj:      Prodajalec: 
241 Bangpoo Industrial Estate Sol 3, patana 1 Rd.,  CULT d.o.o. 
Praeksa Muang, Samutprakam 10280,   Tržaška cesta 77 
THAILAND       1370 Logatec 
 
 Tel: (662) 7298000      tel: +386 (0)1 754 22 00 
  
Elektronski naslov odgovorne osebe za sestavo varnostnega lista: 
info-ltt@liontyres.com 
 
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  
 
Ni razvrščen. 
 
2.2 Elementi etikete 
 
Razvrstitev na podlagi     Uredbe (ES) Št. 1272/2008 
 
Piktogram: odpade     
 
Opozorilna beseda: odpade 
 
Stavki o nevarnosti:  odpade 
 
Previdnostni stavki: odpade 
 
2.3 Druge nevarnosti  
 
Jih ni. 
 
Rezultati ocene PBT in vPvB 
Ni podatka. 
          

mailto:info-ltt@liontyres.com
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3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH 

 
3.2. Zmes 
 
Sestava: 
Naravni lateks: 60% 
Kalijev oleat: 1% 
Voda: 39% 
 
Ne vsebuje nevarnih sestavin. 
 

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ 

 
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč 
 
Vdihavanje  
Uporabite ustrezno zaščito za dihala in poškodovano osebo takoj premaknite izven mesta izpostavitve. 
Če ne diha, nudite umetno dihanje. Poškodovana oseba naj počiva. Takoj pokličite zdravniško pomoč. 
 
Stik s kožo   
Sprati z veliko vode in mila, če je na voljo. Odstraniti kontaminirana oblačila. 
       
Stik z očmi  
Spirajte oči z veliko vode dokler draženje ne mine. Če draženje ne poneha, poiščite zdravniško pomoč.  
 
Zaužitje  
Izzvati bruhanje. Posvetujte se z zdravnikom in mu pokažite varnostni list. 
 
4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 
    
Vdihavanje: Visoke koncentracije hlapov dražijo oči in dihalne poti, lahko povzročijo glavobole in 
vrtoglavico, imajo anestetičen učinek in imajo lahko tudi druge negativne učinke na osrednje živčevje. 
Stik s kožo: Ponavljajoč ali dolgotrajen stik lahko draži kožo in povzroči dermatitis. 
Stik z očmi: Draži, vendar ne poškoduje očesnega tkiva. 
 
4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja        
 
Jih ni. 
       

5. PROTIPOŽARNI UKREPI 

 
5.1 Sredstva za gašenje  
 
Ustrezna sredstva za gašenje   
Ni podatka.  
 
Neustrezna sredstva za gašenje   
Ni podatka. 
 
5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo 
 
Posebne nevarnosti   
Plamenišče: nobena metoda ni bila predložena 
Meje vnetljivosti: 
Spodnja meja vnetljivosti: ni uporabno 
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Zgornja meja vnetljivosti: ni uporabno 
 
5.3 Nasvet za gasilce 
 
Nasveti o zaščitnih ukrepih med gašenjem požara  
Ni podatka. 
 
Posebna varovalna oprema za gasilce  
Ni podatka.    
     

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH 

 
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili 
 
Osebni varnostni ukrepi    
Med čiščenjem nositi osebno zaščitno opremo. Nepooblaščenim osebam dostop prepovedan. Preprečiti 
stik s kožo in očmi. Preprečiti nastajanje prahu. 
 
6.2 Okoljevarstveni ukrepi    
  
Splošne informacije     
Ni podatka. 
   
6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje    
 
Med čiščenjem nositi osebno zaščitno opremo.  
 
6.4 Sklicevanje na druge oddelke 
  
Osebna varovalna oprema  Glej oddelek 8 
Ravnanje z odpadki   Glej oddelek 13 
 

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE 

 
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje 
 
Napotki za varno ravnanje  
Zagotoviti zadostno odsesavanje/prezračevanje na delovnem mestu in pri delovnih napravah. Hraniti 
izven dosega otrok. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Po uporabi se temeljito umijte. Ne hraniti ali 
zaužiti hrane, pijače ali tobačnih izdelkov kjer jih lahko izdelek kontaminira. Nositi ustrezne rokavice. 
   
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo 
 
Tehnični ukrepi/skladiščni pogoji     
Temperatura skladiščenja: sobna 
Tlak skladiščenja: atmosferski 
Temperatura nakladanja: sobna 
Posode hraniti tesno zaprte, v dobro prezračenem prostoru. 
 
7.3 Posebne končne uporabe  
 
Ni podatka. 
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8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA 

 
8.1 Parametri nadzora 
 
Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti:  
 
Ni podatka. 
 
Vir podatkov 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 
 
Lokalno prezračevanje. 
 
8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema 
 
Zaščita dihal       
Ni potrebna. 
 
Zaščita rok   
Za preprečitev dolgotrajne izpostavljenosti nositi zaščitne rokavice (SIST EN 374). 
 
Zaščita za oči     
Priporočena pri uporabi na pnevmatikah pod visokim pritiskom.(SIST EN 166) 
 
Zaščita kože in telesa  
Ni potrebna. 
 
Higienski ukrepi  
Običajni. 
 
8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja 
 
Ni podatka.   
 

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 

 
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 
 

Videz Ni na voljo 

Barva Belo siva 

Vonj Rahel  

Mejne vrednosti vonja Ni na voljo 

pH 10-11 

Tališče/ledišče Ni na voljo 

Začetno vrelišče in območje vrelišča 100°C 

Plamenišče  Ni na voljo 

Hitrost izparevanja Ni na voljo 

Vnetljivost (trdno, plinasto); Ni na voljo 

Spodnja meja eksplozivnosti Ni na voljo 
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Zgornja meja eksplozivnosti Ni na voljo 

Parni tlak Ni na voljo 

Parna gostota Ni na voljo 

Relativna gostota Ni na voljo 

Topnost  Manj kot 0,10% 

Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda Ni na voljo 

Temperatura samovžiga Ni na voljo 

Temperatura razpadanja Ni na voljo 

Viskoznost 10,000-12,000 cps (izmerjena po Brookfieldu pri 25°C) 

Eksplozivne lastnosti Ni na voljo 

Oksidativne lastnosti Ni na voljo 

Specifična teža 0,938/cm 

Vsebnost amonijaka 0,28-0,35% 

Higroskopičen material Ne  

 
9.2 Drugi podatki   
 
Ni podatka. 
 

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 

 
10.1 Reaktivnost   
 
Ni podatka. 
 
10.2 Kemijska stabilnost     
 
Izdelek je stabilen.  
 
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij 
 
Ne pride do nevarne polimerizacije. 
 
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti     
 
Ni uporabno. 
 
10.5 Nezdružljivi materiali 
 
Močni oksidanti. 
 
10.6 Nevarni produkti razgradnje 
 
Jih ni. 
    

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI 

 
11.1 Podatki o toksikoloških učinkih 
 
Ni podatkov o toksikoloških učinkih. Kot za vse kemikalije pri katerih so podatki o testih omejeni ali pa ne 
obstajajo. Glede na izkušnje pri upoštevanju normalnih pogojev ravnanja, ne pride do škodljivih učinkov.  
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(a) akutna strupenost    
Ni na voljo 
 
(b) jedkost za kožo/draženje kože   
Ni na voljo 
 
(c) resne okvare oči/draženje   
Ni na voljo 
 
(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože    
Ni na voljo 
     
(e) mutagenost za zarodne celice   
Ni na voljo 
 
(f) rakotvornost      
Ni na voljo 
 
(g) Strupenost za razmnoževanje   
Ni na voljo 
 
(h) STOT – enkratna izpostavljenost    
Ni na voljo 
 
(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost   
Ni na voljo 
 
(j) nevarnost pri vdihavanju   
Ni na voljo 
 
 

12. EKOLOŠKI PODATKI 

 
Splošno: Preprečiti izliv v odtoke in kanalizacije. 
 
12.1 Strupenost 
 
Ni podatka. 
 
12.2 Obstojnost in razgradljivost 

 
Ni podatka. 
 
12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih 
 
Ni podatka. 
 
12.4 Mobilnost v tleh 
 
Ni podatka. 
 
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB 
 
Ni podatka. 
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12.6 Drugi škodljivi učinki 
      
 Ni podatka. 
 

13. ODSTRANJEVANJE 

 
13.1 Metode ravnanja z odpadki 
      
Za snov / zmes / ostanke 
Obnoviti, če je možno. Oddati pooblaščenemu zbiralcu ali v sežig pod nadzorovanimi pogoji. Pri tem 
upoštevati veljavne lokalne in nacionalne predpise. 
 
Za kontaminirano embalažo 
Ni podatka. 
 
Nacionalni predpisi glede odpadkov: 
 - Uredba o odpadkih  
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo  
 

14. PODATKI O PREVOZU 

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

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 
 
Kjer je primerno, glej sledeče zakonske določbe: 
Direktiva 82/501/EGS ("dejavnosti, povezane s tveganjem resnih nesreč) in poznejše spremembe. 
 
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 
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15.2 Ocena kemijske varnosti    
 
Ocena kemijske varnosti ni bila izdelana. 
 

16. DRUGI PODATKI 

 
16.1 Vir varnostnega lista:  
 
Varnostni list SOLUTION PIT STOP TNT 250 ML z dne 11.04.2016 verzija: 3 
 
16.2 Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti in/ali previdnostnih stavkov 
 
- 
   
16.3. Okrajšave in akronimi: 
 
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route 
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses 
CAS = Chemical Abstracts Service 
CLP = Classification, Labelling and Packaging 
EC50 = Median effective concentration 
LC50 = Lethal concentration, 50% 
LD50 = Median lethal dose 
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 
HOS= Hlapne organske snovi 
AGW = Mejna vrednost poklicne izpostavljenosti na delovnem mestu 
MV= Mejna vrednost poklicne izpostavljenosti na delovnem mestu 
KTV = Kratkotrajna vrednost (15 min.) 
VwVwS = Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe 
DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft (MAK-Kommission). 
BAT= biološka mejna vrednost 
 
Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na 
proizvod v stanju v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne 
zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna 
odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in 
uporabo izdelka.  

Konec varnostnega lista 


