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OMBISEC - 1115655 

VARNOSTNI LIST 
(REACH uredba (ES) št. 1907/2006 - št. 2015/830) 

ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI / ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 

1.1. Identifikator izdelka 

Ime izdelka: OMBISEC 

Oznaka izdelka: 1115655. 

UFI : 6XSN-Y64D-T30G-VT6Y 

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe 

Izsuševanje popkovine 

Samo za profesionalno uporabo 

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista 

Registrirano ime podjetja: HUVEPHARMA SA. 

Naslov: 34 rue Jean Monnet , Z.I. d'Etriche, Segre .49500.SEGRE-EN-ANJOU BLEU. Francija. 

Telefon: +33 (0) 2 41 92 11 11. Faks: +33 (0) 2 41 61 04 59. 

Elektronski naslov: info-france@huvepharma.com 

1.4. Telefonska številka za nujne primere: 

Francija: +33 (0)1 45 42 59 59 - INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net  

Španija: + 34 91 562 04 20 

Estonija: 16662 - Mürgistusteabekeskus : http://www.16662.ee/ 

Slovenija: Telefonska številka za klic v sili: 112 (Center za obveščanje), +386 1 522 52 83  (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, 

UKCL) 

ODDELEK 2: DOLOČITEV NEVARNOSTI 

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi 

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 in njenimi spremembami. 

Vnetljiva tekočina, kategorija 3 (Flam. Liq. 3, H226). 

Lahko povzroči alergijski odziv (EUH208). 

Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 3 (kron. vod. 3, H412) 

2.2. Elementi etikete: 

Zmes za nanos z razpršilom. 

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 in njenimi spremembami. 

Piktogrami za nevarnost: 

GHS02 

Opozorilna beseda:

POZOR 

Dodatna označitev: 

EUH208 Vsebuje EVKALIPTOL. Lahko povzroči alergijski odziv. 
EUH208 Vsebuje ALFAPINEN. Lahko povzroči alergijski odziv.  
EUH208 Vsebuje BETAPINEN. Lahko povzroči alergijski odziv.  
EUH208 Vsebuje D-LIMONEN. Lahko povzroči alergijski odziv. 

EUH208 Vsebuje L-LIMONEN. Lahko povzroči alergijski odziv. 

Stavki nevarnosti: 

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. 

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

Previdnostni stavki – Preprečevanje: 

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga.  

P273 

Kajenje prepovedano.

Preprečiti sproščanje v okolje. 

Previdnostni stavki – Odstranjevanje: 

P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi. 

mailto:info-france@huvepharma.com
http://www.centres-antipoison.net/
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2.3. Druge nevarnosti 

Zmes ne vsebuje snovi razvrščenih pod ‘Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost’ (SVHC) >= 0,1 %, ki jih je objavila Evropska agencija za 
kemikalije (ECHA) pod členom 57 REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table 

Zmes ne izpolnjuje niti PBT niti vPvB kriterijev za zmesi v skladu z popravkom XIII REACH uredb ES 1907/2006. 

ODDELEK 3: SESTAVA / PODATKI O SESTAVINAH 

3.1. Zmesi 

Sestava: 
Identifikacija (ES) 1272/2008 Opomba % 

CAS št.: 56-81-5 
ES: 200-289-5 
REACH št.: 01-2119471987-18-xxxx 

GLICEROL 

[1] 2,5 <= % < 10 

INDEX št.: 603-002-00-5 
CAS št.: 64-17-5 
ES: 200-578-6 

ETANOL 

GHS02 
Dgr 
Flam. Liq. 2, H225 

[1] 2,5 <= % < 10 

CAS št.: 71060-57-6 

ETOKSILAT MAŠČOBNIH ALKOHOLOV 

GHS07 
Wng 
Eye Irrit. 2, H319 

0 <= % < 2,5 

CAS št.: 470-82-6 
ES: 207-431-5 

EVKALIPTOL 

GHS02, GHS07 
Wng 
Flam. Liq. 3, H226  
Skin Sens. 1B, H317 

0 <= % < 2,5 

CAS št.: 64-17-5 
ES: 200-578-6 

ETANOL 

GHS07 
Wng 
Eye Irrit. 2, H319 

[1] 0 <= % < 2,5 

INDEX št.: 603-117-00-0 
CAS št.: 67-63-0 
ES: 200-661-7 
REACH št.: 01-2119457558-25-XXXX 

PROPAN-2-OL 

GHS02, GHS07 
Dgr 

Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319  
STOT SE 3, H336 

[1] 0 <= % < 2,5 

CAS št.: 80-56-8 

ES: 201-291-9 ALFAPINEN 

GHS02, GHS07, GHS08, GHS09 
Dgr 

Flam. Liq. 3, H226  
Asp. Tox. 1, H304 

Skin Irrit. 2, H315  
Skin Sens. 1B, H317  
Aquatic Acute 1, H400  
Acute = 1 
Aquatic Chronic 1, H410 
M Kroničnost = 1 

0 <= % < 2,5 

CAS št.: 127-91-3 

ES: 204-872-5 BETAPINEN 

GHS08, GHS02, GHS07, GHS09 
Dgr 

Flam. Liq. 3, H226    

Asp. Tox. 1, H304 
Skin Irrit. 2, H315  
Skin Sens. 1B, H317  
Aquatic Acute 1, H400  
Acute = 1 
Aquatic Chronic 1, H410 
M Kroničnost = 1 

0 <= % < 2,5 
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CAS št.: 5989-27-5 

ES: 227-813-5 D-LIMONEN 

GHS08, GHS02, GHS07, GHS09 
Dgr 
Asp. Tox. 1, H304 

Flam. Liq. 3, H226  
Skin Irrit. 2, H315  
Skin Sens. 1B, H317  
Aquatic Acute 1, H400  
Acute = 1 
Aquatic Chronic 1, H410 
M Kroničnost = 1 

0 <= % < 2,5 

CAS št.: 5989-54-8 

ES: 227-815-6 L-LIMONEN 

GHS08, GHS02, GHS07, GHS09 
Dgr 
Asp. Tox. 1, H304 

Flam. Liq. 3, H226  
Skin Irrit. 2, H315  

Skin Sens. 1B, H317  
Aquatic Acute 1, H400  
Acute = 1 
Aquatic Chronic 1, H410 
M Kroničnost = 1 

0 <= % < 2,5 

(Celotno besedilo H-stavkov: glejte oddelek 16) 

Informacije o sestavinah: 

[1] Snovi, za katere so na voljo mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu. 

ODDELEK 4: UKREPI PRVE POMOČI 

Splošno velja, da v primeru dvoma ali če simptomi ne prenehajo vedno pokličite zdravnika. 
NIKOLI ne vzpodbujajte požiranja pri nezavestni osebi.

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč 

Ukrepi prve pomoči po vdihavanju: 

V primeru alergijske reakcije poiščite zdravniško pomoč.
Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi: 

S palcem in kazalcem razpreti očesni veki in oči 15 min spirati s čisto vodo. 

Ni na voljo.
Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo: 

V primeru alergijske reakcije poiščite zdravniško pomoč.
Ukrepi prve pomoči po zaužitju: 

Ponesrečenec naj miruje. Ne izzvati bruhanja.

Poiščite zdravniško pomoč in pokažite etiketo.
4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 

Ni podatkov. 

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja 

Ni podatkov. 

ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI 

Vnetljivo. 

Za manjše požare so primerni kemijski prah, ogljikov dioksid in drugi sistemi za gašenje s plinom. 
5.1. Sredstva za gašenje 

Vsebnike, ki se nahajajo v bližini ognja, je treba hladiti, da ne pride do eksplozije posod pod pritiskom.

Ustrezna sredstva za gašenje 

V primeru požara uporabite: 

- vodo v razpršenem stanju,
- vodo z aditivom AFFF (vodni koncentrat pene, ki tvori film), 
- halon,
- peno,
- večnamenski ABC prah,
- BC prah,
- ogljikov dioksid (CO2).
Pri gašenju požara preprečite izlivanje odpadne vode v vodotoke.
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Neustrezna sredstva za gašenje 

V primeru požara ne uporabljajte: 

- neposrednega vodnega curka.
5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo 

Požar pogosto povzroči gost črn dim. Izpostavljenost produktom razgradnje je lahko nevarna za zdravje. 
Ne vdihavajte dima.

V primeru požara lahko nastane: 

- ogljikov monoksid (CO),
- ogljikov dioksid (CO2).

5.3. Nasvet za gasilce 

Osebe, ki gasijo požar, morajo biti opremljene z avtonomnim izolirnim dihalnim aparatom.

ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH 

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

Preberite varnostne ukrepe, navedene v oddelku 7 in 8.
Za neusposobljeno osebje 

Zaradi organskih raztopin, ki se nahajajo v zmesi, odstranite vire vžiga in prezračite prostor. 

Za delavce prve pomoči 

Delavci prve pomoči bodo opremljeni s primerno zaščitno opremo (glejte oddelek 8). 

6.2. Okoljevarstveni ukrepi 

Izpuste ali razlitje omejite in nadzorujte z nevnetljivimi absorbcijskimi materiali, kot so pesek, zemlja, vermikulit, diatomejska zemlja in bobni 
za odlaganje odpadkov. 

Preprečite širjenje materiala v kanalizacijo in vodotoke.

Če izdelek onesnaži vodotoke, reke ali kanalizacijo, obvestite pristojne organe v skladu z veljavnimi predpisi.
Zbrane odpadke shranite v za to namenjene posode, v skladu z veljavnimi predpisi (glejte oddelek 13).

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje 

Za čiščenje se priporoča detergent, ne uporabljajte topil. 

6.4. Sklicevanje na druge oddelke 

Ni podatkov. 

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE 

Zahteve, ki se nanašajo na skladišča, veljajo za vse objekte, v katerih se uporablja zmes.  
7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje 

Po ravnanju si vedno umijte roke.
Odstranite in operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo. 

Poskrbite za ustrezno prezračevanje, posebej v zaprtih prostorih. 

Preden vstopite v prostore s hrano, odstranite onesnažena oblačila in zaščitno opremo. 

Preprečevanje požara: 

Ravnajte v dobro prezračevanih prostorih. 

Hlapi so težji od zraka. Razpršijo se lahko po tleh in tvorijo mešanice, ki so eksplozivne z zrakom. 

Preprečite nastanek vnetljivih ali eksplozivnih koncentracij v zraku in preprečite koncentracije hlapov, ki presegajo mejne vrednosti poklicne 

izpostavljenosti. 

Preprečite zbiranje elektrostatičnih nabojev v povezavi z zemljo. 

Mešanica lahko postane elektrostatično nabita: vedno poskrbite za ozemljitev med postopki pretakanja. Nosite antistatične čevlje in oblačila, tla 
pa morajo biti električno neprevodna. 

Mešanico lahko uporabljate v prostorih, kjer ni odprtih plamenov ali drugih virov vžiga in zagotovite, da je električna oprema ustrezno zaščitena. 

Embalažo hranite tesno zaprto in stran od virov vžiga, iskric in odprtih plamenov.

Ne uporabljajte orodja, ki lahko povzroči iskrice. Ne kadite. 

Preprečite dostop nepooblaščenim osebam. 

Priporočena oprema in postopki: 

Za osebno zaščito glejte oddelek 8.
Upoštevajte varnostne ukrepe navedene na etiketi in tudi predpise za varstvo pri delu. 
Odprto embalažo je treba skrbno zapreti in shraniti v pokončnem položaju.

Prepovedana oprema in postopki: 

V prostorih, kjer se uporablja zmes, ne kadite, ne jejte in ne pijte.
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7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo 

Hranite samo v originalni embalaži pri temperaturi, ki ne presega 30 °C. 
Shranjevanje 

Embalažo hranite tesno zaprto, na suhem in dobro prezračevanem mestu.
Hraniti stran od vseh virov vžiga – ne kadite. 

Tla morajo biti neprepustna in imeti zbiralni bazen, da se v primeru nenamernega razlitja tekočina ne more širiti preko tega območja.
7.3. Posebne končne uporabe 

Ni podatkov. 

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI / OSEBNA ZAŠČITA 

8.1. Parametri nadzora 

Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti: 
- Francija (INRS - ED984 :2016) : 
CAS št. VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm : VLE-mg/m3 : Opombe: TMP št.: 
56-81-5 - 10 - - - - 

64-17-5 1000 1900 5000 9500 - 84 

64-17-5 1000 1900 5000 9500 - 84 

67-63-0 - - 400 980 - 84 

- ZK / WEL (mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti, EH40/2005, 2011): 
CAS št. TWA: STEL: Strop: Definicija: Kriterij: 

56-81-5 - ppm 
10 mg/m³ 

- ppm 
- mg/m³ 

64-17-5 1000 ppm 
1920 mg/m³ 

- ppm 
- mg/m³ 

64-17-5 1000 ppm 
1920 mg/m³ 

- ppm 
- mg/m³ 

67-63-0 400 ppm 
999 mg/m³ 

500 ppm 

1250m³ 

8.2. Nadzor izpostavljenosti 

Osebni varnostni ukrepi, kot osebna zaščitna oprema 

Piktogram(i), ki nakazujejo potrebo po nošnji osebne zaščitne opreme: 

Uporabljajte čisto in ustrezno vzdrževano osebno zaščitno opremo.
Osebno zaščitno opremo hranite na čistem mestu, stran od delovnega območja.
Med uporabo nikoli ne jejte, pijte ali kadite. Pred ponovno uporabo odstranite in operite kontaminirana oblačila. Poskrbite za ustrezno

prezračevanje, posebej v zaprtih prostorih. 

- Zaščita oči / obraza 

Izogibajte se stiku z očmi. 

Uporabljajte zaščito za oči, ki varuje pred brizganjem tekočine.

- Zaščita rok 

Uporabite primerne zaščitne rokavice, ki so odporne na kemijske agente v skladu s standardom EN374. 

Zaščitne rokavice je treba izbrati glede na njihovo primernost za posamezno delovno mesto:  druge kemikalije, s katerimi bo morebiti treba 
ravnati, potrebna fizična zaščita (rezanje, prebadanje, zaščita pred vročino), potrebna stopnja spretnosti.  

Priporočena vrsta rokavic: 

- nitrilna guma (butadien-akrilonitril kopolimerska guma (NBR)),
- butilna guma (Izobutilen-izopren kopolimer).

- Zaščita telesa 

Delovna oblačila, ki jih nosi delovno osebje, je treba redno prati.
Po stiku s produktom, morajo biti vsi onesnaženi deli telesa umiti. 

- Zaščita dihal 

Proti-plinski in hlapni filtri (kombinirani filtri) v skladu s standardom EN14387: 

- A1 (Rjav) 

Filter za delce v skladu s standardom EN143: 

- P1 (Beli) 
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ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 

Splošne informacije: 
Fizično stanje: Tekočina 

Pomembne zdravstvene, varnostne in okoljevarstvene informacije 

pH: 6,50. 

Nevtralno. 

Vrelišče in območje vrelišča: Ni določeno. 

Plamenišče: 44,00 °C. 

Parni tlak (50 °C): Ni relevantno. 

Gostota: 1,01 

Topnost v vodi: Topno. 

Tališče in območje topnosti: Ni določeno. 

Temperatura samovžiga: Ni določeno. 

Točka razpadanja/območje razpadanja: Ni določeno. 

9.2. Ostale informacije 

Ni podatkov. 

ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 

10.1. Reaktivnost 

Ni podatkov. 

10.2. Kemijska stabilnost 

Zmes je stabilna pri priporočenih pogojih ravnanja in skladiščenja, navedenih v oddelku 7.
10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij 

Ob izpostavljenosti visokim temperaturam zmes lahko sprošča nevarne produkte razgradnje, kot so ogljikov monoksid in dioksid, hlapi in 
dušikov oksid. 

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti 

V prostorih ni dovoljena prisotnost naprav, ki imajo kovinsko površino ali bi pri visokih temperaturah lahko povzročile plamen (gorilci, 
električni obloki, peči itd.).
Preprečite: 

- zbiranje elektrostatičnih nabojev,
- gretje,
- vročino,
- plamene in vroče površine.

10.5. Nezdružljivi materiali 

Hraniti stran od: 

- oksidacijskih agentov,
- redukcijskih agentov, 
- natrijevega hipoklorita, 
- nitratov,
- peroksidov.

10.6. Nevarni produkti razgradnje 

Toplotna razgradnja lahko sprosti/povzroči nastanek: 
- ogljikovega monoksida (CO),
- ogljikovega dioksida (CO2).

ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI 

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih 

Brizganje zmesi v oči lahko povzroči draženje in reverzibilne poškodbe. 
11.1.1. Snovi  

Akutna strupenost: 

ALFAPINEN (CAS: 80-56-8) 

Oralna pot: LD50 = 3500 mg/kg 
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EVKALIPTOL (CAS: 470-82-6) 

Oralna pot: LD50 = 2480 mg/kg 

ETOKSILAT MAŠČOBNIH ALKOHOLOV (CAS: 71060-57-6) 
Oralna pot: LD50 > 2000 mg/kg 

OECD Smernice 401 (Akutna Oralna Strupenost) 

11.1.2. Zmes 

Vplivi na dihalne poti ali kožo: 

Vsebuje vsaj eno snov, ki povzroča preobčutljivost. Lahko povzroči alergijski odziv. 

Monograf(i) iz IARC-a (International Agency for Research on Cancer): 

CAS 5989-27-5: IARC Skupina 3: Agent ni razvrstljiv glede na nevarnost rakotvornosti za ljudi. 

CAS 5989-27-5: IARC Skupina 3: Agent ni razvrstljiv glede na nevarnost rakotvornosti za ljudi. 

CAS 64-17-5: IARC Skupina 1: Sredstvo je rakotvorno za ljudi. 

ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI 

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Ta izdelek ne sme priti v kanalizacijo ali vodotoke.

12.1 Strupenost 

12.1.1 Snovi 

ETOKSILAT MAŠČOBNIH ALKOHOLOV (CAS: 71060-57-6) 
Strupenost za ribe: LC50 > 10 mg/l 

Čas izpostavljenosti: 96 h 

12.1.2. Zmesi 

Informacije o strupenosti za vodne organizme niso na razpolago. 
12.2 Obstojnost in razgradljivost 

12.2.1. Snovi 

ETOKSILAT MAŠČOBNIH ALKOHOLOV (CAS: 71060-57-6) 

Biorazgradljivost: podatki o razgradljivosti niso na voljo, snov velja za počasi razgradljivo.

12.3  Zmožnost kopičenja v organizmih 

Ni podatkov. 

12.4  Mobilnost v tleh 

Ni podatkov. 

12.5  Rezultati ocene PBT in vPvB 

Ni podatkov. 

12.6  Drugi škodljivi učinki 

Ni podatkov. 

ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE 

Pravilno ravnanje z odpadno zmesjo in/ali embalažo je treba določiti v skladu z Direktivo 2008/98/ES. 

13.1. Metode ravnanja z odpadki 

Ne izlivajte v kanalizacijo ali vodotoke. 
Odpadki: 

Z odpadki ravnajte tako, da ne ogrožate zdravja ljudi in da ne škodujete okolju - zlasti, da ne ogrožate vode, zraka, zemlje, rastlinja ali živali. 
Odpadke reciklirajte ali odstranite v skladu z veljavno zakonodajo, po možnosti prek pooblaščenega zbiralca ali pooblaščenega podjetja. 
Ne onesnažujte tal ali vode z odpadki. Odpadkov ne odvrzite v okolje.

Onesnažena embalaža: 

Popolnoma izpraznite embalažo. Z embalaže ne odstranjujte etiket. 
Oddajte pooblaščenemu podjetju za odstranjevanje odpadkov.

Oznake odpadkov (Odločba 2014/955/ES, Direktiva 2008/98/EGS o nevarni odpadkih) 

16 05 08 * Zavržene organske kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo.
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ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU 

Produkt prevažajte v skladu z določbami ADR za ceste, RID za tirnice, IMDG za morje in ICAO/IATA za zračni transport (ADR 2019 - IMDG 

2018 - ICAO/IATA 2019). 

14.1.Številka UN 

1993 

14.2.Pravilno odpremno ime ZN 

UN1993=VNETLJIVA TEKOČINA, N.O.S. 

 (etanol) 

14.3. Razredi nevarnosti prevoza 

- Razvrstitev: 

3 

14.4. Skupina embalaže 

III 

14.5. Nevarnosti za okolje 

- 

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika 

ADR/RID Razred Koda Skupina 
embalaže 

Oznaka Ident. LQ Določilo EQ Kat. Tunel 

3 F1 III 3 30 5 L 274 601 E1 3 D/E 

IMDG Razred 2°Oznaka Skupina 
embalaže 

LQ EMS Določilo EQ Razporejanje 
ravnanje 

Segregacija 

3 - III 5 L F-E, S-E 223 274 955 E1 Kategorija A - 

IATA Razred 2°Oznaka Skupina 
embalaže 

Potnik Potnik Cargo Cargo opomba EQ 

3 3 III 355 60 L 366 220 L A3 E1 
3 3 III Y344 10 L - - A3 E1 

Za omejene količine glejte del 2.7 OACI/IATA in odsek 3.4 ADR in IMDG.

Za izvzete količine glejte del 2.6 OACI/IATA in odsek 3.5 ADR in IMDG.

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

Ni podatkov. 

ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI 

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

- Informacije o razvrstitvi in označevanju vključene v odsek 2: 

Uporabljeni so bili naslednji predpisi: 

- Predpis EU št. 1272/2008 spremenjen glede na predpis EU št. 2016/1179. (ATP 9) 

- Informacije o embalaži: 

Ni podatkov. 

- Posebne odločbe: 

Ni podatkov. 

15.2. Ocena kemijske varnosti 

Ni podatkov. 
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ODDELEK 16: DRUGI PODATKI 

Ker ne poznamo uporabnikovih delovnih pogojev, temeljijo podatki v tem varnostnem listu na našem trenutnem znanju ter nacionalnih in 
lokalnih predpisih.
Ta zmes se ne sme uporabljati za druge namene od tistih, ki so navedeni v oddelku 1, ne da bi prej pridobili pisna navodila za ravnanje.
Uporabnik je vselej odgovoren za sprejetje vseh potrebnih ukrepov v skladu z zakonskimi zahtevami in lokalnimi predpisi. 

Podatke v tem varnostnem listu je treba obravnavati kot opis varnostnih zahtev v zvezi z zmesjo in ne kot jamstvo za njene lastnosti.
 Besedišče fraz, omenjenih v oddelku 3:

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. 

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. 

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. 

H315 Povzroča draženje kože. 

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. 

H319 Povzroča hudo draženje oči. 

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. 

H400 Zelo strupeno za vodne organizme. 

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

Kratice: 

ADR: Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti. 

IMDG: Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju. 

IATA: Mednarodno združenje za zračni transport.  

ICAO: International Civil Aviation Organisation 

RID: Sporazum o mednarodnem železniškem prevozu nevarnih snovi.  

WGK: Wassergefahrdungsklasse (razred nevarnosti za vodo). 

GHS02: Ogenj 

PBT: Obstojno, bioakumulativno in strupeno  

vPvB: Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih  

SVHC: Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost 




