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1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 

 
1.1 Identifikator izdelka 
 
Trgovska oznaka   Pitstop Road Racing 75ml 
 
UFI: SUQI-W0H7-F00Y-FUM1 
 
1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe 
 
Identificirane uporabe:  Popravilo in napihovanje. Sprej za krpanje plaščev in zračnic. 
Odsvetovane uporabe:     niso poznane 
 
1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista 
 
Proizvajalec/dobavitelj:     Prodajalec: 
STAC PLASTIC SPRAY S.R.L.   CULT d.o.o. 
Via E. De Nicola 9/11     Tržaška cesta 77 
10036 Settimo Torinese (To), Italija   1370 Logatec 
Tel: +39 011 8977566    Tel: +386 (0)1 754 22 00 
Fax: +39 011 8977491     i: www.cult.si / www.krpan-bikes.si 
  
Elektronski naslov odgovorne osebe za sestavo varnostnega lista: 
Massimiliano Brescia stacplas@stacplastic.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  
 
Aerosol 1, H222, H229 
 
Škodljivi fizikalno-kemijski učinki, učinki na človeško zdravje in okoljski učinki:  
Ni drugih nevarnosti 
 
Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16. 
 
2.2 Elementi etikete 
 
Označevanje na podlagi     uredbe 1272/2008/ES 
 
Piktogrami:   
 

 
 
Opozorilna beseda: Nevarno   

mailto:stacplas@stacplastic.com
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Stavki o nevarnosti:  
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.  
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. 
 
Previdnostni stavki: 
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. 
P102 Hraniti zunaj dosega otrok. 
P103 Pred uporabo preberite etiketo. 
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje 
prepovedano. 
P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. 
P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. 
P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/ 122 °F. 
 
2.3 Druge nevarnosti  
 
Rezultati ocene PBT in vPvB       
PBT snovi: brez 
vPvB snovi: brez 
 
Lastnosti endokrinih motilcev 
Ni podatka 
 
Ostale nevarnosti: 
Oddelek 10.3 
          

3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH 

 
3.2 Zmes 
 
Nevarne sestavine v pomenu Uredbe CLP in povezane razvrstitve: 
 

Kemijsko ime CAS 
ES 

Indeks 

REACH reg.št. Vsebnost v 
ut. % 

Razvrstitev po Uredbi 
1272/2008/ES 

propan 74-98-6 
200-827-9 

601-003-00-5 

01-
2119486944-

21-0046 

>= 25% - < 
30% 

Flam. Gas 1 H220 
Press. Gas H280 
 

ogljikovodiki, C 4; naftni 
plin 

87741-01-3 
289-339-5 

649-113-00-2 

01-
2119480480-

41-xxxx 

>= 15% - < 
20%  

 

Flam. Gas 1 H220 
Press. Gas H280 
Opomba K U 

etilen glikol 107-21-1 
203-473-3 

603-027-00-1 

- >= 5% - < 7%  
 

Acute Tox. 4 H302 
STOT RE 2 H373 

Amini, C12-14 (soda 
oštevilčeni)-alkildimetil, 
N-oksidi 

308062-28-4 
931-292-6 

- 

- >= 0.1% - < 
0.25%  

 

Acute Tox. 4 H302 
Skin Irrit. 2 H315 
Eye Dam. 1 H318 
Aquatic Acute 1 H400  
Aquatic Chronic 2 H411 
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kloropren (stabiliziran); 2-
klorobuta-1,3-dien 
(stabiliziran) 

126-99-8 
204-818-0 

602-036-00-8 

 9 ppm Flam. Liq. 2 H225 
Carc. 1B  H350 
Acute Tox. 4 H332 
Acute Tox. 4 H302 
STOT RE 2 H373 
Eye Irrit. 2 H319 
STOT SE 3 H335 
Skin Irrit. 2 H315 

 
„Opomba K: 
Razvrstitev kot rakotvorna ali mutagena snov ni potrebna, če je razvidno, da je masni delež 1,3-
butadiena (št. EINECS 203-450-8) manjši kot 0,1 % m/m. Če snov ni razvrščena kot rakotvorna ali 
mutagena, je treba uporabiti vsaj previdnostne stavke (P102-)P210-P403. Ta opomba se uporablja samo 
za nekatere kompleksne snovi, pridobljene iz nafte, iz dela 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008.“ 
 
Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16. 
 
Posebne mejne koncentracije, M-faktor in ocena akutne strupenosti 
Ni podatka 
 
Nanooblike in lastnosti delcev 
Ni podatka 
 

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ 

 
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč 
 
Vdihavanje  
Premaknite izpostavljenega na svež zrak, naj mu bo toplo in naj počiva. 
 
Stik s kožo   
Sprati z veliko mila in vode.  
       
Stik z očmi  
Takoj spirajte oči z veliko vode in poiščite zdravniško pomoč.  
 
Zaužitje  
V nobenem primeru ne izzivati bruhanja. TAKOJ ITI NA ZDRAVNIŠKI PREGLED. 
 
4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 
    
Za simptome in učinke zaradi vsebovanih snovi glejte oddelek 11. 
 
4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja        
 
Zdravljenje: Sledite zdravnikovim navodilom. 
 

5. PROTIPOŽARNI UKREPI 

 
5.1 Sredstva za gašenje  
 
Ustrezna sredstva za gašenje   
Ogljikov dioksid ali gasilnik na prah. 
 
Neustrezna sredstva za gašenje   
Voda. 
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5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo 
 
Gorenje proizvaja težak dim. Ne vdihavati hlapov eksplozije ali izgorevanja. 
 
Nevarni produkti zgorevanja: 

Delci 
Organske dražilne snovi 
Ogljikov monoksid 

 
5.3 Nasvet za gasilce 
 
Nasveti o zaščitnih ukrepih med gašenjem požara 
Kontaminirano odpadlo vodo od gašenja zbrati posebej. Preprečiti njen izliv v odtoke.  
Posode hladite z razpršenim vodnim curkom. 
Nepoškodovane posode premaknite iz neposrednega nevarnega območja, če se to da storiti varno. 
 
Posebna varovalna oprema za gasilce    
Običajna oprema za gašenje, tj. avtonomni dihalni aparat z odprtim dovodom zraka (SIST EN 137), 
ognjeodporna obleka (SIST EN 469), zaščitne rokavice za gasilce (SIST EN 659) in gasilski škornji 
(SIST EN 15090).  
Uporabiti ustrezno zaščitno masko za dihala. 
       

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH 

 
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili 
 
6.1.1 Za neizučeno osebje 
Nositi osebno zaščitno opremo. Odstraniti vse vire vžiga. Osebe umakniti na varno. Glej zaščitne ukrepe 
v oddelkih 7 in 8. 
 
6.1.2 Za reševalce 
Nositi osebno zaščitno opremo. Odstraniti vse vire vžiga. Osebe umakniti na varno. Glej zaščitne ukrepe 
v oddelkih 7 in 8. 
 
6.2 Okoljevarstveni ukrepi    
  
Preprečiti izliv v tla/podtalje. Preprečiti izliv v površinske vode ali odtoke. Shraniti kontaminirano vodo od 
čiščenja in jo odstraniti. V primeru uhajanja plina ali vstopa v vodotoke, tla ali odtoke, obvestiti ustrezne 
pristojne oblasti.  
Ustrezen material za čiščenje: absorbent, organski, pesek 
Zajezite kontaminirano vodo, ki je bila uporabljena za spiranje in jo ustrezno odstranite. 
   
6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje     
 
Za zadrževanje: 
V primeru puščanja večjih količin izdelka omejiti izliv. Širjenje izlitja manjših količin izdelka zajeziti z 
zemljo, peskom ali drugim inertnim vpojnim materialom. 
 
Za čiščenje: 
Sperite z veliko vode. Obrišite z mokro krpo ali posesajte trde delce. Takoj očistiti razlitje.  
 
Drugi podatki: 
Ne uporabljati ščetke ali zraka pod pritiskom za čiščenje površin ali oblačil. 
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6.4 Sklicevanje na druge oddelke 
  
Osebna zaščitna oprema  Glej oddelek 8 
Odstranjevanje    Glej oddelek 13 
 

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE 

 
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje 
 
Preprečiti stik s kožo in očmi, vdihavanje hlapov in meglic. Ne uporabiti praznih posod preden so bile 
očiščene. Pred postopki pretakanja preveriti, da v posodah ni ostankov nezdružljivih materialov.  
Glej tudi oddelek 8 za priporočeno zaščitno opremo. 
 
Nasveti o splošni delovni higieni: 
Med delom ne jesti ali piti ali kaditi. Po delu si je potrebno umiti roke. 
    
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo 
 
Hraniti na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od vročine, plamen, isker ali drugih virov vžiga. 
Hraniti le v originalni posodi, zaščiteno pred direktno sončno svetlobo. Preprečiti stik s kožo in očmi, 
vdihavanje hlapov/meglic/prahu. Ne uporabiti praznih posod preden so bile očiščene. Zamenjati 
kontaminirana oblačila pred vstopom v jedilnico. Med delom ne jesti ali piti. Kajenje prepovedano. 
Preprečiti elektrostatično naelektrenje. Vedno hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti pri 
temperaturi pod 50°C. Hraniti ločeno od nezavarovanih plamenov, isker in virov vročine. Preprečiti 
direktno izpostavljanje sončni svetlobi. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 
 
Nezdružljivi materiali: 
Hraniti ločeno od kislin, vnetljivih materialov, vode in izven vlažnega okolja. 
Glejte oddelek 10.5 
 
Navodila glede skladiščnih prostorov: 
Hraniti na hladnem in dobro prezračevanem mestu. 
Varnostni električni sistem. 
  
7.3 Posebne končne uporabe   
 
Popravilo gum. 
 

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA 

 
8.1 Parametri nadzora 
 
Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti 
 
Propan, CAS: 74-98-6 
SI: MV: 1800 mg/m3, 1000 ppm, KTV: 7200 mg/m3, 4000 ppm 
 
Etandiol, CAS: 107-21-1 
EU – TWA(8h): 52 mg/m3, 20 ppm - STEL: 104 mg/m3, 40 ppm 
ACGIH - TWA(8h): 25 ppm - STEL: 50 ppm, STEL: 10 mg/m3 
SI: MV: 52 mg/m3, 20 ppm, KTV: 104 mg/m3, 40 ppm, Opombe: K, Y, EU1 
 
kloropren (stabiliziran); 2-klorobuta-1,3-dien (stabiliziran) - CAS: 126-99-8 
ACGIH - TWA(8h): 1 ppm 
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Vir podatkov za Slovenijo: Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim 
snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/2021) 
 
DNEL, PNEC: ni podatka 
 
8.2 Nadzor izpostavljenosti 
 
8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor 
 
Ni podatka. 
 
8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema 
 
(a) zaščita za oči/obraz  
Nositi tesno prilegajoča se zaščitna očala (SIST EN 166).  
 
(b) zaščita kože 

(i) zaščita rok  
Roke zaščitite z delovnimi rokavicami kategorije II (ref. Direktiva 89/686 / EGS in standard SIST EN 
ISO 374). Uporabljajte rokavice iz PVC ali nitrilne gume. 
 
(ii) drugo  
Nosite delovna oblačila z dolgimi rokavi in zaščitno obutev za profesionalno uporabo kategorije II 
(ref. Direktiva 89/686 / CEE in standard SIST EN ISO 20344). Po odstranitvi zaščitnih oblačil umijte 
kožo z milom in vodo. 

 
(c) zaščita dihal  
V primeru preseganja mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti (npr. TLV-TWA), nositi masko s 
kombinacijo filtrov tipa A  (glej standard SIST EN 14387).  
 
(d) toplotna nevarnost 
Ne izpostavljajte temperaturam nad 50°C. 
 
8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja 
 
Emisije proizvodnih procesov, vključno s tistimi iz prezračevanja, je potrebno nadzirati, da so v skladu z 
okoljevarstveno zakonodajo.  
 

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 

 
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 
 

Agregatno stanje Pločevinka z razpršilom 

Barva Ni na voljo 

Vonj Brez vonja 

Tališče/ledišče Ni na voljo 

Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča Ni na voljo 

Vnetljivost Ni na voljo 

Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti Ni na voljo 

Plamenišče < 0°C 

Temperatura samovžiga > 200°C 

Temperatura razgradnje Ni na voljo 
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pH 10 +/- 1 

Kinematična viskoznost Ni na voljo 

Topnost v vodi Ni na voljo 

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda Ni na voljo 

Parni tlak 5 bar +/- 1 

Gostota in/ali relativna gostota 0.664 

Gostota hlapov >2 

Lastnosti delcev Ni na voljo 

 
9.2 Drugi podatki   
 
Eksplozivne lastnosti: glej oddelek 10.3 
Oksidacijske lastnosti: Ni uporabno  
 

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 

 
10.1 Reaktivnost   
 
Izogibajte se stiku z močnimi kislinami in bazami ter oksidanti. 
 
10.2 Kemijska stabilnost     
            
Izdelek je stabilen pri normalnih pogojih. 
 
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij 
 
Lahko tvori eksplozivne mešanice hlapov in zraka na mestih, ki niso dobro prezračevana. 
Izogibajte se mešanju izdelka z močnimi oksidanti in močnimi kislinami. 
 
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti     
 
Preprečiti statično naelektrenje.  
Hraniti ločeno od vročine, virov vžiga. 
 
10.5 Nezdružljivi materiali 
 
Oksidanti. 
 
10.6 Nevarni produkti razgradnje 
 
Izdelek je vnetljiv, po zgorevanju se lahko tvorijo nevarni produkti razkroja. 
Ob termalni razgradnji se lahko sproščajo COx. 
     

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI 

 
11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008 
 
PIT-STOP ROAD RACING 75ML 
 
(a) akutna strupenost 
Ni podatka. 
Na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni. 
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(b) jedkost za kožo/draženje kože   
Ni podatka. 
Na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni. 
 
(c) resne okvare oči/draženje 
Ni podatka. 
Na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni. 
 
(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože  
Ni podatka. 
Na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni. 
 
(e) mutagenost za zarodne celice   
Ni podatka. 
Na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni. 
 
(f) rakotvornost      
Ni podatka. 
Na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni. 
 
(g) strupenost za razmnoževanje   
Ni podatka. 
Na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni. 
 
(h) STOT – enkratna izpostavljenost 
Ni podatka. 
Na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni. 
 
(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost 
Ni podatka. 
Na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni. 
 
(j) nevarnost pri vdihavanju 
Ni podatka. 
Na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni. 
 
11.2 Podatki o drugih nevarnostih 
 
11.2.1 Lastnosti endokrinih motilcev 
Ni podatka 
 
11.2.2 Drugi podatki 
Ker ni eksperimentalnih podatkov za sam izdelek, se nevarnosti za zdravje ocenijo glede na lastnosti 
snovi, ki jih vsebuje, z uporabo meril, določenih v veljavni uredbi za razvrščanje. 
Zato je treba za oceno toksikoloških učinkov izpostavljenosti izdelku upoštevati koncentracijo 
posameznih nevarnih snovi, navedenih v oddelku 3. 
 
Toksikološki podatki o glavnih snoveh v izdelku: 

etandiol; etilen glikol - CAS: 107-21-1 
a) akutna strupenost: 
Test: LD50 - Pot: oralno - Vrsta: podgana = 7712 mg/kg 
Test: LD50 - Pot: dermalno - Vrsta: miš > 3500 mg/kg 
Test: LC50 - Pot: vdihavanje - Vrsta: podgana > 2,5 mg/kg - Trajanje: 8 h 

etandiol; etilen glikol - CAS: 107-21-1 
LD50 (zajec) oralno: 5017 mg/kg tt 
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12. EKOLOŠKI PODATKI 

 
12.1 Strupenost  
 
Upoštevati dobro delovno prakso, da izdelek ne bo izpuščen v okolje. 
 
PIT-STOP ROAD RACING 75ML 

Ni razvrščeno kot okolju nevaren. 
Na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni. 

 
etandiol; etilen glikol - CAS: 107-21-1 

a)Akutna vodna strupenost: 
LC50, ribe = 72860 mg/l, trajanje: 96 h 
LC50, vodna bolha > 100 mg/l, trajanje: 48 h 
EC60, alge: 6500-13000 mg/l, trajanje: 96 h 

    
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 
 
PBT snovi: jih ne vsebuje 
vPvB snovi: jih ne vsebuje 
 
12.6 Lastnosti endokrinih motilcev 
 
Ni podatka 
 
12.7 Drugi škodljivi učinki  
 
Ni podatka. 
 

13. ODSTRANJEVANJE 

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

14. PODATKI O PREVOZU 

 
14.1 Številka ZN in številka ID:    
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UN1950 
 
14.2 Pravilno odpremno ime ZN:     
 
AEROSOLI 
 
ADR / RID: AEROSOLS  
IATA: AEROSOLS, FLAMMABLE 
IMDG: AEROSOLS  
 
14.3 Razredi nevarnosti prevoza:     
 
ADR / RID - razred: 2.5°F CAP. 2.2.2.1.6 UN1950 
IATA - razred: 2.1  
IMDG - razred: 2 Aerosols UN 1950 
 
14.4 Skupina embalaže:         
 
ADR / RID, IATA, IMDG: - 
 
14.5 Nevarnosti za okolje:     
 
ADR/ADN/RID: Ne 
IMDG: Ne 
IATA: Ne 
 
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:    
 
ADR- kategorija prevoza (koda omejitev za predore): D 
IATA-potnik letalo: 203 
IATA- blago letalo: 203 
IMDG-tehnično ime: AEROSOLS 
IMDG-stran: 2102 
 
14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO:  
 
Prevoz v razsutem stanju mora biti v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC, kjer je 
primerno. 
 

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI 

 
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes 
   
Evropska unija 
 
Dokument je usklajen z Uredbo 1907/2006/ES ter uredbo 1272/2008/ES (CLP).        
 
Seveso kategorija - Direktiva 2012/18/ES: P3a 
 
Snovi na seznamu kandidatov (člen 59 REACH) 
Na podlagi razpoložljivih podatkov izdelek ne vsebuje SVHC snovi v odstotku višjih  0,1%. 
 
Predpisi v Sloveniji 
- Zakon o kemikalijah  
- Uredba o odpadkih  
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- 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 PitStop Road Racing 75ml, z dne 17/2/2021, verzija 3 
 
16.2. Podatki o reviziji 
 
Datum prejšnje izdaje: 18.06.2020 
Spremembe narejene glede na prejšnjo izdajo: spremembe v vesh oddelkih 
 
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% 
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 Reference ključne literature in virov podatkov;:    
 
Splošna bibliografija: 
1. Uredba (ES) 1907/2006 Evropskega parlamenta (REACH) 
2. Uredba (ES) 1272/2008 Evropskega parlamenta (CLP) 
3. Uredba (EU) 790/2009 Evropskega parlamenta (I Atp. CLP) 
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4. Uredba (EU) 2015/830 Evropskega parlamenta 
5. Uredba (EU) 286/2011 Evropskega parlamenta (II Atp. CLP) 
6. Uredba (EU) 618/2012 Evropskega parlamenta (III Atp. CLP) 
7. Uredba (EU) 487/2013 Evropskega parlamenta (IV Atp. CLP) 
8. Uredba (EU) 944/2013 Evropskega parlamenta (V Atp. CLP) 
9. Uredba (EU) 605/2014 Evropskega parlamenta (VI Atp. CLP) 
10. Uredba (EU) 2015/1221 Evropskega parlamenta (VII Atp. CLP) 
11. Uredba (EU) 2016/918 Evropskega parlamenta (VIII Atp. CLP) 
12. Uredba (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP) 
13. Uredba (EU) 2017/776 (X Atp. CLP) 
14. Uredba (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP) 
15. Uredba (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP) 
16. Uredba (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP) 
 
- Merckov indeks. - 10. izdaja 
- Varno ravnanje s kemikalijami 
- INRS - Fiche Toxicologique (toksikološki list) 
- Patty - Industrijska higiena in toksikologija 
- N.I. Sax - Nevarne lastnosti industrijskih materialov-7, 1989 izdaja 
- Spletna stran IFA GESTIS 
- Spletna stran agencije ECHA 
- Baza podatkov o SDS modelih kemikalij - Ministrstvo za zdravje in Višji inštitut za zdravje 
 
 
16.5 Metoda za oceno informacij iz člena 9 Uredbe (ES) št. 1272/2008, ki je bila uporabljena za 
razvrstitev 
 
Aerosols 1, H222, H229 – računska metoda 
 
16.6 Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti in/ali previdnostnih stavkov:    
 
H220 Zelo lahko vnetljiv plin. 
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. 
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. 
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. 
H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo. 
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. 
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. 
H315 Povzroča draženje kože. 
H318 Povzroča hude poškodbe oči. 
H319 Povzroča hudo draženje oči. 
H350 Lahko povzroči raka. 
H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. 
H400 Zelo strupeno za vodne organizme. 
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
 
Izjava o omejitvi odgovornosti 

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 


