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 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 

 
1.1 Identifikator izdelka 
 
Trgovska oznaka   Vittoria Magic Mastik 
Snov/zmes   zmes 
 
1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe 
 
Identificirane uporabe:  lepilo za montažo tubularjev 
Odsvetovane uporabe:     niso poznane 
 
1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista 
 
Proizvajalec/dobavitelj:      Prodajalec: 
AL.P.A.S. S.R.L.      CULT d.o.o. 
Strada Statale 10 Padana Ovest Zona Industriale   Tržaška cesta 77 
IT- 15029 Soler (AL)     1370 Logatec 
 
 Tel: +39-0131-217408     tel: +386 (0)1 754 22 00 
 Fax: +39-0131-217943 
  
Elektronski naslov odgovorne osebe za sestavo varnostnega lista: 
laboratorio@alpas.eu  
 
1.4 Telefonska številka za nujne primere 
Klic v sili v Sloveniji: 112 
 

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI 

 
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi 
 
Izdelek je razvrščen kot nevaren po določilih Uredbe (ES) 1272/2008 (CLP) (in kasnejše spremembe ter 
prilagoditve). Zato izdelek potrebuje varnostni list v skladu z določili Uredbe (ES) 1907/2006 in 
kasnejšimi spremembami. 
Eventualne dodatne informacije glede na nevarnost za zdravje in/ali okolje so navedene v 11. in 12. 
oddelku tega varnostnega lista. 
 
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) Št. 1272/2008  
Eye irrit.2; H319 
Skin Irrit.2; H315 
Skin Sens.1B; H317 
 
Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16. 
 
2.2 Elementi etikete 
 
Razvrstitev na podlagi     Uredbe (ES) Št. 1272/2008 
 
Piktogram: 
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Opozorilna beseda: Pozor 
 
Stavki o nevarnosti:    
H319 Povzroča hudo draženje oči. 
H315 Povzroča draženje kože. 
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. 
 
Vsebuje: 3-aminopropiltrietoksisilan 
 
Previdnostni stavki:     
P264 Po uporabi temeljito umiti roke. 
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/ zaščito za obraz. 
P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode in milom. 
P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
 
2.3 Druge nevarnosti  
 
Podatki niso na voljo. 
 
Rezultati ocene PBT in vPvB 
Ni podatka.          
          

3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH 

 
3.2. Zmes 
 

Kemijsko ime CAS 
ES št. 

Indeks št. 

REACH reg.št. Vsebnost 
v % 

Razvrstitev po Uredbi 
(ES) 1272/2008 

3-aminopropiltrietoksisilan 919-30-2 
213-048-4 

312-108-00-0 

01-2119480479-24-
xxxx 

1-3% Acute Tox. 4; H302 
Skin Corr. 1B; H314 
Skin.Sens. 1B; H317 

Trimetoksivinilsilan 2768-02-7 
220-449-8 

- 

01-2119513215-52-
xxxx 

1-5% Flam. Liq.3; H226 
Acute Tox. 4; H332 

 
Opomba: zgornja meja vsebnosti ni vključena v razpon 
 
Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16. 
 

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ 

 
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč 
 
Vdihavanje  
Takoj poiskati zdravniško pomoč/oskrbo. Premaknite izpostavljenega na svež zrak, stran od mesta 
dogodka nesreče. Če oseba preneha dihati, ji nudite umetno dihanje. Podvzeti je potrebno ustrezne 
previdnostne ukrepe za reševalce. 
 
Stik s kožo   
Odstraniti kontaminirana oblačila. Kožo takoj sprati s prho. Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
       
Stik z očmi  
Odstranite kontaktne leče, če so prisotne. Takoj spirajte oči z veliko vode vsaj 30-60 minut, pri 
popolnoma odprtih očeh. 
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Zaužitje  
Oseba naj popije toliko vode kot je le more. Poiskati zdravniško pomoč/oskrbo. Ne izzivati bruhanja, 
razen če je to zahteval zdravnik eksplicitno. 
 
 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 
    
Zapozneli simptomi in učinki so navedeni v oddelku 11.  
 
4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja        
 
Podatki niso na voljo. 
       

5. PROTIPOŽARNI UKREPI 

 
5.1 Sredstva za gašenje  
 
Ustrezna sredstva za gašenje   
CO2, pena, kemijski prah. Na izlitih ali puščajočih izdelkih,, ki se niso vneli, se lahko uporabi razpršen 
vodni curek, da se razprši vnetljive hlape in zaščiti tiste ljudi, ki zaustavljajo puščanje. 
 
Neustrezna sredstva za gašenje   
Ne uporabiti direktnega vodnega curka. Voda ni učinkovita pri gašenju požara, ampak se lahko uporabi 
za hlajenje posod, ki so izpostavljene plamenom, da se prepreči eksplozija. 
 
5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo 
 
Posebne nevarnosti    
V posodah izpostavljenim požaru se lahko tvori prekomeren pritisk, ki predstavlja tveganje za eksplozijo. 
Ne vdihavati produktov izgorevanja. 
 
5.3 Nasvet za gasilce 
 
Nasveti o zaščitnih ukrepih med gašenjem požara     
Uporabiti vodni curek za hlajenje posod, da se prepreči razgradnja in tvorjenje zmesi potencialno 
nevarnih za zdravje. Vedno nositi popolno zaščitno opremo. Zbrati vso odpadno vodo uporabljeno za 
gašenje in ostanke požara skladno z lokalnimi predpisi. 
 
Posebna varovalna oprema za gasilce   
Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469), zaščitni škornji za gasilce (SIST EN 15090), zaščitne rokavice 
(SIST EN 659) in avtonomen dihalni aparat z odprtim krogom z dovodom stisnjenega zraka z obrazno 
masko  (SIST EN 137). 
     

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH 

 
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili 
 
Splošne informacije    
Zajeziti izlitje, če ni nevarnosti. Nositi primerno zaščitno opremo (vključno z osebno varovalno opremo 
navedeno v oddelku 8), da se prepreči kontaminacija kože, oči in osebnih oblačil. Ta navodila veljajo za 
zaposleno osebje in osebe, ki sodelujejo v postopkih v sili.  
 
6.2 Okoljevarstveni ukrepi    
  
Splošne informacije     
Preprečiti izlitje v kanalizacijo in stik s površinskimi vodami ali podtalnico. 
   



 
 

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

 

Stran : 4 / 11 
 

Datum prejšnje izdaje: - Vittoria Magic Mastik Datum izdaje: 18.06.2020 
Verzija: 1 

 

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje   
 
Zbrati razlit izdelek v primerno posodo. Primernost uporabljene posode ocenite skladno z oddelkom 10. 
Absorbirati preostanek izdelka z inertnim vpojnim materialom. Zagotovite, da je mesto izlitja dobro 
prezračeno. Neprimernost uporabljene posode ocenite skladno z oddelkom 7. Kontaminirani material 
odstraniti skladno z oddelkom 13. 
    
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   
Hraniti ločeno od vročine, isker in odprtega plamena; ne kaditi ali uporabljati vžigalnika ali vžigalic. Brez 
zadostne koncentracije se lahko hlapi kopičijo pri tleh in, če se vžgejo, se lahko vnamejo tudi iz razdalje 
z nevarnostjo povratnega udarca. Odstraniti vsa kontaminirana oblačila in osebno zaščitno opremo pred 
vstopom v jedilne prostore. Preprečiti puščanje izdelka v okolje. 
   
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo 
 
Tehnični ukrepi/skladiščni pogoji     
Hraniti samo v originalni embalaži. Hraniti v dobro prezračenih prostorih, ločeno od virov vročine, odprtih 
plamenov in isker in drugih virov vžiga. Posode hraniti ločeno od nezdružljivih materialov, za podrobnosti 
glej oddelek 10. 
  
7.3 Posebne končne uporabe  
 
Ni podatka. 
 

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA 

 
 8.1 Parametri nadzora 
 
Regulatorne reference: 
 
Velika Britanija: EH40/2005 Mejne vrednosti na delovnem mestu. Vsebuje seznam mejnih vrednosti na 
delovnem mestu za uporabo s predpisi o Nadzoru snovi nevarnih za zdravje (kot dopolnjeno). 
Irska: Kodeks predpisov o Ravnanju s kemičnimi agensi 2011 
OEL EU: Direktiva 2009/161/EU; Direktiva 2006/15/ES; Direktiva 2004/37/ES; Direktiva 2000/39/ES 
TLV-ACGIH ACGIH  2012 
Slovenija: 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) 
 
Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti - Podatki za sestavine: 
 
Etanol, CAS: 64-17-5 
Slovenija: MV: 960 mg/m3, 960 ppm, KTV: 1920 mg/m3, 1000 ppm, Opomba: Y 
 
Metanol, CAS: 67-56-1 
Slovenija: MV: 260 mg/m3, 200 ppm, KTV: 1040 mg/m3, 800 ppm, Opomba: K, Y, BAT, EU2 
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Zavezujoče biološke mejne vrednosti - BAT vrednosti 
 

 Ime snovi 
Karakteristični 
pokazatelj  

Biološki 
vzorec  

Čas vzorčenja  Biološke mejne 
vrednosti (BAT)  

Metanol metanol urin 

ob koncu delovne izmene, 
pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob 
koncu delovne izmene po več 
zaporednih delavnikih 

30 mg/l 

 
PNEC  - Metanol, CAS: 67-56-1 
Normalna vrednost za kopenski ekosistem: 0,046 mg/kg 
Normalna vrednost za svežo vodo: 0,34 mg/l 
Normalna vrednost za morsko vodo: 0,034 mg/l 
Normalna vrednost za sediment sveže vode: 0,27 mg/kg 
Normalna vrednost za mikroorganizme ČN: 110 mg/l 
 
DNEL - Metanol, CAS: 67-56-1 

 Učinki na potrošnike Učinki na delavce 

Pot 
izpostavitve 

Akutno 
lokalno 

Akutno 
sistemsko 

Kronično 
lokalno 

Kronično 
sistemsko 

Akutno 
lokalno 

Akutno 
sistemsko 

Kronično 
lokalno 

Kronično 
sistemsko 

Oralno   n/a 0,3 
mg/kg/d 

    

Vdihavanje  n/a 93,4 
mg/m3 

n/a 1,04 
mg/m3 

n/a 4,9 
mg/m3 

  

Dermalno n/a 26,9 
mg/kg/d 

n/a 0,3 
mg/kg/d 

n/a 0,69 
mg/kg/d 

  

 
Legenda: (glej oddelek 16) 
 
8.2 Nadzor izpostavljenosti 
 
8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor 
 
Ker mora imeti uporaba primerne tehnične opreme vedno prednost pred osebno zaščitno opremo, mora 
biti delovno mesto dobro prezračeno z učinkovitim lokalnim odsesavanjem.  
Pri izbiri osebne zaščitne opreme se posvetujte z dobaviteljem kemičnih snovi. 
Osebna zaščitna oprema mora imeti CE oznako, ki kaže da se sklada z veljavnimi standardi. 
Zagotoviti prho z mestom za spiranje oči in obraza za nujne primere. 
 
8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema 
 
Zaščita dihal      
Pri prekoračeni mejni vrednosti uporabiti zaščitno masko za dihala s filtrom B, katerega razred (1, 2 ali 3) 
mora biti izbran glede na mejo koncentracije (SIST EN 14387). Ob prisotnosti različnih plinov ali hlapov 
in/ali plinov ali hlapov, ki vsebujejo delce (aerosol sprej, dimi, meglice itd.) so potrebni kombinirani filtri. 
Zaščito za dihala se mora uporabiti, če uporabljeni tehnični ukrepi niso primerni za omejevanje 
izpostavljenosti delavcev mejnim vrednostim. V vsakem primeru je zaščita, ki jo nudi maska, omejena. 
V primeru, da je snov brez vonja ali je vonjalna mejna vrednost višja od ustrezne mejne vrednosti 
poklicne izpostavljenosti in v nujnem primeru, nositi avtonomen dihalni aparat z odprtim krogom z 
dovodom stisnjenega zraka z obrazno masko (SIST EN 137) ali cevni dihalni aparat za vdihavanje 
svežega zraka za uporabo z obrazno masko, polobrazno masko ali ustnikom (SIST EN 138). Za pravilno 
izbiro naprave za zaščito dihal, glej standard SIST EN 529. 
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Zaščita rok    
Zaščititi roke z zaščitnimi rokavicami kategorije III (SIST EN 374). 
Ob izbiri materiala rokavic upoštevati: združljivost, razgradnjo, čas preboja in prepustnost. Odpornost 
zaščitnih rokavic mora biti preverjena pred uporabo, saj je lahko nepredvidljiva. Čas obrabe rokavic je 
odvisen od trajanja in načina uporabe. 
 
Zaščita za oči      
Tesno se prilegajoča zaščitna očala (SIST EN 166). 
 
Zaščita kože in telesa   
Nositi profesionalen kombinezon z dolgimi rokavi kategorije II in varnostno obutev (Direktiva 89/686/EGS 
in standard SIST EN ISO 20344). Ko slečete zaščitno obleko, si je potrebno umiti telo z milom in vodo. 
 
8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja 
 
Splošne informacije   
Emisije, ki nastanejo med procesom proizvodnje, vključno s tistimi, ki jih ustvari ventilacijska oprema, 
morajo biti testirane, da se zagotovi skladnost z okoljskimi standardi.   
 

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 

 
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 
 

Videz Tekočina  

Barva Brezbarvna 

Vonj Značilen  

Mejne vrednosti vonja Ni na voljo 

pH Ni na voljo 

Tališče/ledišče Ni na voljo 

začetno vrelišče in območje vrelišča; Ni na voljo 

Plamenišče  Ni na voljo 

Hitrost izparevanja Ni na voljo 

Vnetljivost (trdno, plinasto); Ni na voljo 

Spodnja meja eksplozivnosti Ni na voljo 

Zgornja meja eksplozivnosti Ni na voljo 

Parni tlak Ni na voljo 

Parna gostota (zrak=1) Ni na voljo 

Relativna gostota 1,05 kg/l 

Topnost v vodi Ni na voljo 

Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda Ni na voljo 

Temperatura samovžiga Ni na voljo 

Temperatura razpadanja Ni na voljo 

Viskoznost 500 mPa.s pri 25°C 

Eksplozivne lastnosti Ni na voljo 

Oksidativne lastnosti Ni na voljo 

 
9.2 Drugi podatki   
 
HOS (Direktiva 1999/13/ES):     0 
HOS (hlapen ogljik):     0 
 



 
 

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

 

Stran : 7 / 11 
 

Datum prejšnje izdaje: - Vittoria Magic Mastik Datum izdaje: 18.06.2020 
Verzija: 1 

 

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 

 
10.1 Reaktivnost   
 
Ni posebnih tveganj za reakcije z drugimi snovmi pri normalnih pogojih uporabe. 
 
10.2 Kemijska stabilnost     
            
Izdelek je stabilen pod normalnimi pogoji skladiščenja in ravnanja. 
 
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij 
 
Hlapi lahko tvorijo z zrakom eksplozivne mešanice. 
 
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti     
 
Izogniti se pregrevanju. Preprečiti statično naelektrenje. Izogniti se vsem virom vžiga. 
 
10.5 Nezdružljivi materiali 
 
Ni podatkov.  
 
10.6 Nevarni produkti razgradnje 
 
V primeru termalne razgradnje ali požara, se lahko sproščajo plini in hlapi, ki so potencialno nevarni za 
zdravje. 
    

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI 

 
11.1 Podatki o toksikoloških učinkih 
 
Ob odsotnosti preizkusnih podatkov za sam izdelek, so nevarnosti za zdravje ocenjene skladno z 
značilnostmi snovi, ki jih vsebuje, ob uporabi kriterijev navedenih v primernem predpisu za razvrstitev. 
Zaradi tega je potrebno upoštevati koncentracijo posameznih nevarnih snovi navedenih v oddelku 3, da 
se lahko oceni toksikološke učinke izpostavitve izdelku. 
 
(a) akutna strupenost    
ni podatkov 
 
(b) jedkost za kožo/draženje kože   
Povzroča draženje kože. 
 
(c) resne okvare oči/draženje   
Povzroča hudo draženje oči. 
 
(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože   
 Lahko povzroči alergijski odziv kože. 
     
(e) mutagenost za zarodne celice   
ni podatkov. 
 
(f) rakotvornost      
ni podatkov 
 
(g) strupenost za razmnoževanje   
ni podatkov 
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(h) STOT – enkratna izpostavljenost    
ni podatkov 
 
(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost   
ni podatkov 
 
(j) nevarnost pri vdihavanju;   
ni podatkov 
 
Akutni učinki: pekoče oči. Simptomi lahko vključujejo: pordenje oči, edem in solzenje.  
Vdihavanje hlapov lahko zmerno draži zgornji del dihal. Stik s kožo lahko povzroči rahlo draženje. 
Zaužitje lahko povzroči zdravstvene težave, vključno z bolečim in pekočim želodcem, slabostjo in 
bruhanjem.  
Akutni učinki: stik s kožo lahko povzroči: draženje, rdečica, edem, suhost in razpokanost kože. 
Vdihavanje hlapov lahko malce draži zgornji del dihal. Zaužitje lahko povzroči zdravstvene težave, 
vključno z bolečim in pekočim želodcem, slabostjo in bruhanjem.  
Ob stiku s kožo izdelek povzroči preobčutljivost  (dermatitis). Dermatitis izvira iz draženja kože na 
predelih, ki so v ponavljajočem stiku s sredstvom, ki povzroča preobčutljivost. Kožne lezije lahko 
vključujejo: rdečico, edeme, papule, vezikle, pustule, skorbut, razjede in eksudativne pojave, katerih 
intenziteta je odvisna od resnosti bolezni in prizadetega območja. 
Rdečice, edemi in eksudativni pojavi prevladajo med akutno fazo. Luščenje kože, suhost, razjede in 
zadebelitev kože prevladajo med kronično fazo. 
 
3-aminopropiltrietoksisilan 
LD50 (Oralno)  2,83 ml/kg OECD 401 
LD50 (Dermalno)  1,57 ml/kg 
LC50 (Vdihavanje)  > 16 ppm 6 ur 
 
LD50 (Oralno)  3200 mg/kg OECD 402 
LD50 (Dermalno)  3200 mg/kg OECD 402 
LC50 (Vdihavanje)  16,8 mg/l 4 ure OECD 403 
 

12. EKOLOŠKI PODATKI 

 
Ta izdelek uporabljati skladno z dobro delovno prakso. Izogniti se onesnaževanju. V primeru, da izdelek 
pride v stik z vodotoki ali kanalizacijo ali kontaminira zemljo ali rastline, obvestiti pristojne organe. 
 
12.1 Strupenost 
 
3-aminopropiltrietoksisilan 
LC50 – ribe  > 934 mg/l/96 ur, OECD 203 
EC50 – raki  331 mg/l/48 ur, OECD 202 
EC10 – raki  13 mg/l/48 ur 
 
EC50 – raki  169 mg/l/48 ur, Velika vodna bolha (OECD 402) 
EC50 – alge/  
vodne rastline 210 mg/l/72 ur, Selenastrum capricornutum 
EC10 – raki  1000 mg/l/48 ur 
Kroničen NOEC - raki 25 mg/l 
 
12.2 Obstojnost in razgradljivost 

 
3-aminopropiltrietoksisilan 
Popopolnoma biorazgradljiv. 
 
NI hitro biorazgradljiv. 
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12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih 
 
3-aminopropiltrietoksisilan 
BCF.  33,4 OECD 305C 
 
12.4 Mobilnost v tleh 
 
Ni podatka. 
 
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB 
 
Glede na razpoložljive podatke izdelek ne vsebuje nobenih PBT ali vPvB v odstotkih večjih od 0,1%. 
 
12.6 Drugi škodljivi učinki 
      
 Ni podatka. 
 

13. ODSTRANJEVANJE 

 
13.1 Metode ravnanja z odpadki 
      
Za snov / zmes / ostanke 
Če je možno, ponovno uporabiti. Ostanki izdelka se morajo biti obravnavati kot nevaren odpadek. 
Stopnja nevarnosti odpadkov, ki vsebujejo ta izdelek, mora biti ocenjena skladno z veljavnimi predpisi. 
Odstranitev mora opraviti pooblaščeno podjetje za odstranjevanje odpadkov, skladno z nacionalnimi in 
lokalnimi predpisi.  
Izogniti se onesnaževanju. Ne kontaminirati zemlje, kanalizacije in vodotokov. 
 
Za kontaminirano embalažo 
Kontaminirano embalažo je potrebno vrniti ali zavreči skladno z nacionalnimi predpisi o odstranjevanju 
odpadkov. 
 
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:       - 
 
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:   - 
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15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI 

 
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes 
   
Evropska unija 
 
Seveso kategorija:   Nobena. 
 
Omejitve povezane z izdelkom ali vsebovanimi snovmi v skladu z Aneksom XVII k ES Uredbi 1907/2006 
 Izdelek 
  Točka  3 
 
Snovi na kandidatni listi (člen 59 Uredbe REACH): Jih ni. 
Snovi, ki podležejo avtorizaciji (Priloga XIV Uredbe REACH): Jih ni. 
Snovi, ki podležejo Uredbi o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (Uredba 649/2012/EU): Jih ni. 
Snovi, ki podležejo Rotterdamski konvenciji: Jih ni. 
Snovi, ki podležejo Stockholmski konvenciji: Jih ni. 
 
Uredbe 1907/2006/ES (REACH), 1272/2008/ES 
 
Zdravstveni nadzor 
Zaposleni izpostavljeni temu kemičnemu sredstvu ne smejo opraviti zdravstvenih pregledov, pod 
pogojem, da podatki o oceni tveganja dokazujejo, da so tveganja povezana z zdravjem in varnostjo 
zaposlenih skromna, in da je upoštevana Direktiva 98/24/ES. 
    
 
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 izdelana za zmes ali snovi, ki jih vsebuje. 
 

16. DRUGI PODATKI 

 
16.1 Vir varnostnega lista:  
 
Varnostni list Cycling wheel adhesive z dne 10.11.2014 verzija: 2 
 
16.2 Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti in/ali previdnostnih stavkov    
 
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. 
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. 
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. 
H319 Povzroča hudo draženje oči. 
H315 Povzroča draženje kože. 
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. 
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16.3 Bibliografija: 
 
1. Uredba (ES) 1907/2006 (REACH)  
2. Uredba (ES) 1272/2008 (CLP)  
3. Uredba (ES) 790/2009 (I Atp. CLP)  
4. Uredba (ES) 453/2010 
5. Uredba (ES) 286/2011 (II Atp. CLP)  
6. Uredba (ES) 618/2012 (III Atp. CLP)  
7. The Merck Index. - 10th Edition 
8. Handling Chemical Safety 
9. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances 
10. INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) 
11. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 
12. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition 
13. ECHA internetna stran 
 
16.4 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 


