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ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 
1.1. Identifikator izdelka 
Oblika izdelka : Zmes 

Ime izdelka : Celaflor®  INSEKTEN-SPRAY 

Koda izdelka : 300000007740 

Drugi načini za identifikacijo : 14850 

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe 

1.2.1. Pomembne identificirane uporabe 

Namenjeno splošni rabi 

Uporaba snovi/zmesi : Biocid 

1.2.2. Odsvetovane uporabe 

Dodatne informacije niso na voljo 

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista 

1.4. Telefonska številka za nujne primere 
Številka za klic v sili : +43 (0)14064343 

 

Država Organizacija/podjetje Naslov Številka za klic v sili Opombe 

Slovenija Center za klinično toksikologijo in 

farmakologijo 
Univerzitetni klinični, Center ljubljana 

Zaloška 7 

1000 Ljubljana 

+386 522 52 83  

Slovenija Center za obveščanje   112  

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti 
2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi 

Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP] 

Aerosol, kategorija 1 H222;H229   

Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 2 H411   

Celotno besedilo stavkov H: glej oddelek 16 

Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na  zdravje ljudi in okolje 

Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Zelo lahko vnetljiv aerosol. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

2.2. Elementi etikete 

Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP] 

Piktogrami za nevarnost (CLP) : 

  

    

  GHS02 GHS09     

Opozorilna beseda (CLP) : Nevarno 

Stavki o nevarnosti (CLP) : H222 - Zelo lahko vnetljiv aerosol. 
H229 - Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. 
H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

Previdnostni stavki (CLP) : 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. 
P273 - Preprečiti sproščanje v okolje. 

P391 - Prestreči razlito tekočino. 
P410+P412 - Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 
°F. 

P501 - Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalno in nacionalno zakonodajo. 

Evergreen Garden Care Österreich GmbH 
Franz-Brötzner-Straße 11-13 

5071 Wals-Siezenheim - Österreich 
T +43 662 453713-0 
info-AT@evergreengarden.com 

E-naslov pristojne osebe, odgovorne za VL : info-sds@evergreengarden.com 

mailto:info-AT@evergreengarden.com
mailto:info-sds@evergreengarden.com
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2.3. Druge nevarnosti 
Dodatne informacije niso na voljo 

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 
3.1. Snovi 
Se ne uporablja 

3.2. Zmesi 

Ime Identifikator izdelka % Razvrstitev po Uredbi (ES) 
št. 1272/2008 [CLP] 

izobutan (Št. CAS) 75-28-5 

(Št. EC) 200-857-2 
(Indeks št) 601-004-00-0 

10 – 25 Flam. Gas 1A, H220 

Press. Gas (Comp.), H280 

nafta (nafta), težki alkilat; modificirana nafta z nizkim 
vreliščem; [Kompleksna mešanica ogljikovodikov, 

dobljena z destilacijo reakcijskih produktov izobutana 
in monoolefinskih ogljikovodikov, običajno s številom 
ogljikovih atomov od C3 do C5. Sestoji pretežno iz 

nasičenih ogljikovodikov z razvejano verigo, ki imajo 
število ogljikovih atomov pretežno v razponu od C9 do 
C12 in vrelišče v območju približno od 150 °C do 220 

°C (302 °F do 428 °F).] 

(Št. CAS) 64741-65-7 
(Št. EC) 265-067-2 

(Indeks št) 649-275-00-4 

5 – 10 Flam. Liq. 3, H226 
Asp. Tox. 1, H304 

Aquatic Chronic 4, H413 

butan (Št. CAS) 106-97-8 
(Št. EC) 203-448-7 
(Indeks št) 601-004-00-0 

5 – 10 Flam. Gas 1A, H220 

PIPERONIL BUTOKSID (Št. CAS) 51-03-6 
(Št. EC) 200-076-7 

< 1 Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

krizantema (Chrysanthemum cinerariaefolium), ekst. 
snov z mejno vrednostjo za izpostavljenost na 

delovnem mestu na ravni Skupnosti 

(Št. CAS) 89997-63-7 
(Št. EC) 289-699-3 

< 1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Acute Tox. 4 (Dermal), H312 

Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

destilati (nafta), z vodikom obdelani, lahki; kerozin – 
nespecificiran; [Kompleksna mešanica ogljikovodikov, 
dobljena z obdelavo naftne frakcije z vodikom 

v prisotnosti katalizatorja. Sestoji iz ogljikovodikov, ki 
imajo število ogljikovih atomov pretežno v razponu od 
C9 do C16 in vrelišče v območju približno od 150 °C 

do 290 °C (od 302 °F  do 554 °F).] 

(Št. CAS) 64742-47-8 
(Št. EC) 265-149-8 
(Indeks št) 649-422-00-2 

< 1 Asp. Tox. 1, H304 

reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 
2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) 

(Št. CAS) 55965-84-9 
(Indeks št) 613-167-00-5 

< 1 Acute Tox. 3 (Oral), H301 
Acute Tox. 3 (Dermal), H311 
Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 

Skin Corr. 1B, H314 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

 

Posebne mejne koncentracije: 

Ime Identifikator izdelka Posebne mejne koncentracije 

reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 
2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) 

(Št. CAS) 55965-84-9 
(Indeks št) 613-167-00-5 

( 0,0015 ≤C < 100) Skin Sens. 1, H317 
( 0,06 ≤C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315 

( 0,06 ≤C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319 
( 0,6 ≤C < 100) Skin Corr. 1B, H314 

Celotno besedilo H-stavkov: glejte oddelek 16 

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 
4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč 
Ukrepi prve pomoči po vdihavanju : Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. 

Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo : Kožo umiti z veliko količino vode in milom. 

Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi : Oči iz previdnosti sprati z vodo. 

Ukrepi prve pomoči po zaužitju : Ob slabem počutju pokličite center za zastrupitve ali zdravnika. 

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 
Dodatne informacije niso na voljo 

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja 
Simptomatsko zdravljenje. 
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ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 
5.1. Sredstva za gašenje 
Ustrezna sredstva za gašenje : Razpršena voda. Suh prah. Pena. 

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo 
Nevarnost eksplozije : Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. 

Nevarni produkti razgradnje v primeru požara : Lahko se sprošča strupen dim. 

5.3. Nasvet za gasilce 
Zaščitna oprema pri gašenju : Ne posredovati brez ustrezne zaščitne opreme. Samostojen izolirni dihalni aparat. Popolna 

zaščita telesa. 

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 
6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili 

6.1.1. Za neizučeno osebje 

Postopki v sili : Prezračiti območje razlitja. Ne izpostavljati odprtemu plamenu in iskram ter prepovedano 
kajenje. 

6.1.2. Za reševalce 

Zaščitna oprema : Ne posredovati brez ustrezne zaščitne opreme. Za več informacij glejte oddelek 8: 
« Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita ». 

6.2. Okoljevarstveni ukrepi 
Preprečiti sproščanje v okolje. 

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje 
Za zadrževanje : Prestreči razlito tekočino. 

Postopki čiščenja : Izdelek mehansko pobrati. 

Drugi podatki : Snovi ali trdne ostanke odstraniti na pooblaščenem zbirnem mestu. 

6.4. Sklicevanje na druge oddelke 
Za več informacij glejte oddelek 13. 

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 
7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje 
Varnostni ukrepi za varno ravnanje : Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega mesta. Nositi osebno zaščitno opremo. Hraniti 

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

prepovedano. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršiti proti odprtemu 
ognju ali drugemu viru vžiga. 

Higienski ukrepi : Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Umiti roke po vsaki uporabi. 

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo 
Pogoji skladiščenja : Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Hraniti na 

dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. 

7.3. Posebne končne uporabe 
Dodatne informacije niso na voljo 

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 
8.1. Parametri nadzora 

izobutan (75-28-5) 

Slovenija - Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost 

Lokalni naziv izobutan 

MV (mg/m³) 2400 mg/m³ 

MV (ppm) 1000 ppm 

Kratkotrajna vrednost (KTV) 9600 mg/m³, 4000 

Zakonska navedba 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) 

 

Krizantema (Chrysanthemum cinerariaefolium), ekst. (89997-63-7) 

EU - Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost 

Lokalni naziv Pyrethrum (purified of sensitising lactones) 

IOELV TWA (mg/m³) 1 mg/m³ 

Zakonska navedba COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC 
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Krizantema (Chrysanthemum cinerariaefolium), ekst. (89997-63-7) 

Slovenija - Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost 

Lokalni naziv piretrin 

MV (mg/m³) 1 mg/m³ 

KTV (mg/m³) 1 mg/m³ 

Opomba (SI) K (Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo), Y (Snovi, pri katerih ni 

nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in BAT vrednosti), EU 

Zakonska navedba 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 

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor: 

Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega mesta. 

 

Zaščita rok: 

Zaščitne rokavice (SIST EN 374) 

 

Zaščita oči: 

Zaščitna očala (SIST EN 166) 

 

Zaščita kože in telesa: 

Nositi ustrezno zaščitno obleko 

 

Zaščita dihal: 

V primeru nezadostnega prezračevanja nositi ustrezen dihalni aparat 

 

Simbol(i) za osebno varovalno opremo: 

 

Nadzor izpostavljenosti okolja: 

Preprečiti sproščanje v okolje. 

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 
9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 
Agregatno stanje : Tekoče 

Videz : Aerosol/razpršilo. 

Barva : Umazano bela. 

Vonj : značilna. 

Mejne vrednosti vonja : Ni razpoložljivih podatkov 

pH : 7 (6,5 – 7,5) 

Relativna hitrost izparevanja  (butilacetat = 1) : Ni razpoložljivih podatkov 

Tališče/ talilno območje: : Ni razpoložljivih podatkov 

Strdišče : Ni razpoložljivih podatkov 

Vrelišče : Ni razpoložljivih podatkov 

Plamenišče : Ni razpoložljivih podatkov 

Temperatura samovžiga : Ni razpoložljivih podatkov 

Temperatura razgradnje : Ni razpoložljivih podatkov 

Vnetljivost (snov v trdnem stanju, plin) : Zelo lahko vnetljiv aerosol. 

Parni tlak : Ni razpoložljivih podatkov 

Relativna gostota pare pri 20 °C : Ni razpoložljivih podatkov 

Relativna gostota : 0,96 g/cm3 

Topnost : Ni razpoložljivih podatkov 
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Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) : Ni razpoložljivih podatkov 

Viskoznost, kinematična : Ni razpoložljivih podatkov 

Viskoznost, dinamična : Ni razpoložljivih podatkov 

Eksplozivne lastnosti : Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. 

Oksidativne lastnosti : Ni razpoložljivih podatkov 

Meje eksplozivnosti : Ni razpoložljivih podatkov 

9.2. Drugi podatki 
Dodatne informacije niso na voljo 

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 
10.1. Reaktivnost 
Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Zelo lahko vnetljiv aerosol. 

10.2. Kemijska stabilnost 
Stabilno v normalnih pogojih. 

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij 
V normalnih pogojih uporabe nevarne reakcije niso znane. 

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti 
Preprečiti stik z vročimi površinami. Toplota. Ne uporabljati plamena in isker. Odstraniti vse možne vire vžiga. 

10.5. Nezdružljivi materiali 
Dodatne informacije niso na voljo 

10.6. Nevarni produkti razgradnje 
Pri običajnih pogojih skladiščenja in uporabe ne bi smelo prihajati do nevarnih produktov razgradnje. 

ODDELEK 11: Toksikološki podatki 
11.1. Podatki o toksikoloških učinkih 
Akutna strupenost (oralno) : Ni razvrščeno 

Akutna strupenost (dermalno) : Ni razvrščeno 

Akutna strupenost (pri vdihavanju) : Ni razvrščeno 

 

izobutan (75-28-5) 

LC50, pri vdihavanju, podgana (mg/l) > 10 mg/l 

 

destilati (nafta), z vodikom obdelani, lahki; kerozin – nespecificiran; [Kompleksna mešanica ogljikovodikov, dobljena 
z obdelavo naftne frakcije z vodikom v prisotnosti katalizatorja. Sestoji iz ogljikovodikov, ki imajo število ogljikovih 
atomov pretežno v razponu od C9 do C16 in vrelišče v območju približno od 150 °C do 290 °C (od 302 °F  do 554 °F).] 
(64742-47-8) 

LD50, pri zaužitju, podgana > 5000 mg/kg 

LD50, pri stiku s kožo, kunec > 5000 mg/kg 

LC50, pri vdihavanju, podgana (mg/l) 5,53 mg/l 

 

Krizantema (Chrysanthemum cinerariaefolium), ekst. (89997-63-7) 

LD50, pri zaužitju, podgana 200 mg/kg (podgana, oralno) 

LC50, pri vdihavanju, podgana (mg/l) 3,4 mg/l (4 h, podgana, inhalabilno) 

 

Jedkost za kožo/draženje kože : Ni razvrščeno 

pH: 7 (6,5 – 7,5) 

Resne okvare oči/draženje : Ni razvrščeno 

pH: 7 (6,5 – 7,5) 

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost 
kože 

: Ni razvrščeno 

Mutagenost za zarodne celice : Ni razvrščeno 

Rakotvornost : Ni razvrščeno 

 

Strupenost za razmnoževanje : Ni razvrščeno 

 

STOT – enkratna izpostavljenost : Ni razvrščeno 

 

STOT – ponavljajoča se izpostavljenost : Ni razvrščeno 
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Nevarnost pri vdihavanju : Ni razvrščeno 

ODDELEK 12: Ekološki podatki 
12.1. Strupenost 
Ekologija - splošno : Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

Nevarno za vodno okolje, kratkotrajno (akutno) : Ni razvrščeno 

Nevarno za vodno okolje, dolgotrajno (kronično) : Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

Ni hitro razgradljivo. 

 

Krizantema (Chrysanthemum cinerariaefolium), ekst.  (89997-63-7) 

LC50 ribe 1 0,049 mg/l (96 h, Lepomis macrochirus, statični sistem) 

NOEC kronično ribe < 0,0001 

 

12.2. Obstojnost in razgradljivost 

Krizantema (Chrysanthemum cinerariaefolium), ekst.  (89997-63-7) 

Obstojnost in razgradljivost Vsebuje lahko biorazgradljivo/-e sestavino/-e. 

 

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih 

destilati (nafta), z vodikom obdelani, lahki; kerozin – nespecificiran; [Kompleksna mešanica ogljikovodikov, dobljena 
z obdelavo naftne frakcije z vodikom v prisotnosti katalizatorja. Sestoji iz ogljikovodikov, ki imajo število ogljikovih 
atomov pretežno v razponu od C9 do C16 in vrelišče v območju približno od 150 °C do 290 °C (od 302 °F  do 554 °F).] 
(64742-47-8) 

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) 3 

 

Krizantema (Chrysanthemum cinerariaefolium), ekst.  (89997-63-7) 

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) 6,15 (ocenjena vrednost) 

 

12.4. Mobilnost v tleh 

Krizantema (Chrysanthemum cinerariaefolium), ekst.  (89997-63-7) 

Ekologija - zemlja Ni strupeno za rastline. Strupeno za čebele. 

 

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB 
Dodatne informacije niso na voljo 

 

12.6. Drugi škodljivi učinki 
Dodatne informacije niso na voljo 

ODDELEK 13: Odstranjevanje 
13.1. Metode ravnanja z odpadki 
Metode ravnanja z odpadki : Vsebino/posodo odstraniti v skladu z navodili za ločevanje pooblaščenega zbirališča 

odpadkov. 

ODDELEK 14: Podatki o prevozu 
V skladu z zahtevami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Številka ZN 

UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950 

14.2. Pravilno odpremno ime ZN 

AEROSOLI AEROSOLS Aerosols, flammable AEROSOLI AEROSOLI 
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Opis prevozne listine 

UN 1950 AEROSOLI, 2.1, 
(D), NEVARNO ZA 

OKOLJE 
 

UN 1950 AEROSOLS, 2.1, 
MARINE 

POLLUTANT/ENVIRONME
NTALLY HAZARDOUS 

 

UN 1950 Aerosols, 
flammable, 2.1, NEVARNO 

ZA OKOLJE 
 

UN 1950 AEROSOLI, 2.1, 
NEVARNO ZA OKOLJE 

 

UN 1950 AEROSOLI, 2.1, 
NEVARNO ZA OKOLJE 

 

14.3. Razredi nevarnosti prevoza 

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 

      

14.4. Skupina embalaže 

Se ne uporablja Se ne uporablja Se ne uporablja Se ne uporablja Se ne uporablja 

14.5. Nevarnosti za okolje 

Okolju nevarno : Da Okolju nevarno : Da 

Snov, ki onesnažuje morje : 
Da 

Okolju nevarno : Da Okolju nevarno : Da Okolju nevarno : Da 

Dodatne informacije niso na voljo 

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika 

Transport po kopnem 

Razvrstitveni kod (ADR)  : 5F  

Posebne določbe (ADR) : 190, 327, 344, 625 

Omejene količine (ADR) : 1l 

Izvzete količine (ADR) : E0 

Navodila za pakiranje (ADR) : P207, LP200 

Posebni pogoji pakiranja (ADR) : PP87, RR6, L2  

Posebne določbe za skupno pakiranje (ADR) : MP9  

Prevozna skupina (ADR) : 2 

Posebni pogoji za prevoz - tovorki (ADR) : V14 

Posebni pogoji za prevoz - nakladanje, razkladanje 
in delo (ADR) 

: CV9, CV12 

Posebni pogoji za prevoz - obratovanje (ADR) : S2 

Koda  omejitev za predore (ADR) : D  

Prevoz po morju 

Posebne določbe (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 

Navodila za pakiranje  (IMDG) : P207, LP200 

Posebne določbe za pakiranje (IMDG) : PP87, L2 

Št. načrta ukrepanja v sili (Ems) (Požar) : F-D 

Št. načrta ukrepanja v sili (Ems) (Razlitje) : S-U 

Kategorija natovarjanja (IMDG) : Ni 

Ravnanje s tovorom in njegovo zlaganje (IMDG) : SW1, SW22 

Segregacija (IMDG) : SG69 

Zračni transport 

Izvzete količine za potniško in tovorno letalo (IATA) : E0 

Omejene količine za potniško in tovorno letalo 
(IATA) 

: Y203 

Največja omejena neto količina za potniško in 
tovorno letalo (IATA) 

: 30kgG  

Navodila za pakiranje za potniško in tovorno letalo 
(IATA) 

: 203 

Največja neto količina za potniško in tovorno letalo 

(IATA) 

: 75kg 

Navodila za pakiranje za transport izključno s 

tovornim letalom (IATA) 

: 203 

Največja neto količina za transport izključno s 

tovornim letalom (IATA) 

: 150kg 
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Posebne določbe (IATA) : A145, A167, A802 

Koda ERG (IATA) : 10L 

Prevoz po celinskih plovnih poteh 

Razvrstitveni kod (ADN) : 5F  

Posebne določbe (ADN) : 190, 327, 344, 625 

Omejene količine (ADN) : 1 L 

Izvzete količine (ADN) : E0 

Zahtevana oprema (ADN) : PP, EX, A 

Prezračevanje (ADN) : VE01, VE04  

Število modrih stožcev/luči (ADN) : 1 

Železniški prevoz 

klasifikacijska koda (RID) : 5F  

Posebne določbe (RID) : 190, 327, 344, 625 

Omejene količine (RID) : 1L 

Izvzete količine (RID) : E0 

Navodila za pakiranje  (RID) : P207, LP200 

Posebne določbe za pakiranje (RID) : PP87, RR6, L2 

Posebne določbe za skupno pakiranje (RID) : MP9  

Kategorija prevoza (RID) : 2 

Posebne določbe za prevoz - tovorki (RID) : W14 

Posebne določbe za prevoz - natovarjanje, 

raztovarjanje in ravnanje s tovorom (RID) 

: CW9, CW12 

Ekspresne pošiljke (RID) : CE2 

Identifikacijska št. nevarnosti (RID) : 23 

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

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki 
15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes 

15.1.1. Predpisi EU 

Ne vsebuje snovi, za katere veljajo omejitve iz Priloge XVII Uredbe REACH 

Ne vsebuje nobene snovi s seznama snovi kandidatk REACH 

Ne vsebuje nobene snovi s seznama v Prilogi XIV Uredbe REACH 

Ne vsebuje snovi, za katere velja Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih 

kemikalij. 

Ne vsebuje snovi, za katere velja Uredba (EU) št. 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o obstojnih organskih 

onesnaževalih 

15.1.2. Nacionalni predpisi 

Dodatne informacije niso na voljo 

15.2. Ocena kemijske varnosti 
Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena 

ODDELEK 16: Drugi podatki 

Celotno besedilo stavkov H in EUH: 

Acute Tox. 3 (Dermal) Akutna strupenost (dermalno), kategorija 3 

Acute Tox. 3 (Inhalation) Akutna strupenost (vdihavanje), kategorija 3 

Acute Tox. 3 (Oral) Akutna strupenost (oralno), kategorija 3 

Acute Tox. 4 (Dermal) Akutna strupenost (dermalno), kategorija 4 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Akutna strupenost (vdihavanje), kategorija 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Akutna strupenost (oralno), kategorija 4 

Aquatic Acute 1 Nevarno za vodno okolje – akutna nevarnost, kategorija 1 

Aquatic Chronic 1 Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 1 

Aquatic Chronic 4 Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 4 

Asp. Tox. 1 Nevarnost pri vdihavanju, kategorija 1 

Eye Irrit. 2 Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 2 
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Flam. Gas 1A Vnetljivi plini, kategorija 1A 

Flam. Liq. 3 Vnetljive tekočine, kategorija 3 

Press. Gas (Comp.) Plini pod tlakom : Stisnjeni plin 

Skin Corr. 1B Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 1, podkategorija 1B 

Skin Irrit. 2 Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 2 

Skin Sens. 1 Preobčutljivost kože, kategorija 1 

H220 Zelo lahko vnetljiv plin. 

H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. 

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. 

H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. 

H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo. 

H301 Strupeno pri zaužitju. 

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. 

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

H311 Strupeno v stiku s kožo. 

H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo. 

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. 

H315 Povzroča draženje kože. 

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. 

H319 Povzroča hudo draženje oči. 

H331 Strupeno pri vdihavanju. 

H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. 

H400 Zelo strupeno za vodne organizme. 

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

H413 Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme. 

VL EU (Priloga II REACH) 

Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene samo za opis izdelka za zdravstvene, varnostne in okoljske namene. Zato se 

ne smejo razumeti kot jamstvo za katere koli lastnosti izdelka. 


