
 
VARNOSTNI LIST Stran:1/9 

Datum izdaje: 18.02.2015 
Verzija: 01 

 

Trgovsko ime: Kemične sidrne kapsule MVA, mere M8 do M30 

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 
 
1.1 Identifikator izdelka: 
Trgovsko ime:  Kemične sidrne kapsule MVA, mere M8 do M30 
Šifra izdelka: Ni podatkov 

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: 
Identificirane uporabe:  Montažni material 
Odsvetovana 
Uporaba:  

Ni podatkov 

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista: 

Distributer: 
EPRO d.o.o. 
Celovška cesta 228, 1000 Ljubljana 
Tel.: +386 (0)1 5000 750 
Mobitel: +386 (0)31 624 673 
Faks: +386 (0)1 5000 754 
e-mail: irena.torkar@epro-adria.si 
http://www.epro-adria.si 

Proizvajalec: 
Mungo Befestigungstechnik AG 
Bornfeldstrasse 2 
4603 Olten / SWITZERLAND 

1.4 Telefonska številka za nujne primere: 

Od 8.00 do 15.00 ure so dodatne informacije dosegljive na telefonski številki +386 (0)1 5000 750. 
Najbližji zdravstveni dom. 
V primeru življenjske ogroženosti poklicati telefonsko številko 112. 

 

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti 

 
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi: 
 
2.1.1 Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 
Vnetljive tekočine, kategorija nevarnosti 3; H226 
Draženje kože, kategorija nevarnosti 2; H315 
Draženje oči, kategorija nevarnosti 2; H319 
Preobčutljivost koža, kategorija nevarnosti 1; H317 
Specifična strupenost za ciljne organe enkratna izpostavljenost, kategorija nevarnosti 1; H372 
Nevarno za vodno okolje kronična nevarnost, kategorija 3; H412 
 
2.1.2 Razvrstitev po Direktivi (ES) št. 67/548/EGS ali 1999/45/ES 
Xi; R43 
R10 
R52/53 
 
2.1.3 Dodatne informacije 
Za celotno besedilo R-stavkov glejte Oddelek 16. 
 
2.2 Elementi etikete: 
 
2.2.1 Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 

Opozorilna beseda: Nevarno 

Piktogram GHS: 
 
 
 
 

… nadaljevanje na naslednji strani… 
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Stavki o nevarnosti: 
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. 
H315 Povzroča draženje kože. 
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. 
H319 Povzroča hudo draženje oči. 
H372 Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. 
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

Previdnostni stavki: 
P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. 
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z 
vodo/prho. 
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če 
to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. 
 
Komponente, ki določajo nevarnost in jih je potrebno navesti na etiketi: 
dibenzoil peroksid 

2.3 Dodatne nevarnosti: 
Ni podatkov   

 

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 
 
3.1 Mešanica 

Opis mešanice: Ni podatka 

Nevarne sestavine: 

Ime 
EC 
št. 

CAS 
št. 

Indeks 
št. 

Razvrstitev 

Direktiva 
67/548/EGS 

Razvrstitev Uredba  
(ES) št. 1272/2008 

% (ut) 

REACH 

registracijska 
št. 

stiren 
 

202-851-5 100-42-5 601-026-00-0 

R10 
Xn; R20 

Xn; R48/20 
Xn; R65 

Xi; R36/37/38 

 

Flam. Liq. 3, H226 

Acute Tox. 4 
(Inhalation:dust,mist

), H332 

Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 

STOT RE 1, H372 
Asp. Tox. 1, H304 

1-12,5 

01-

2119457861-
32-XXXX 

dibenzoil peroksid 202-327-6 94-36-0 617-008-00-0 

E; R3 

O; R7 
Xi; R36 
Xi; R43 

N; R50/53 

Org. Perox. B, H241 

Eye Irrit. 2, H319 
Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Acute 1, 

H400 

0,5-
2,5  

 

01-
2119511472-

50-XXXX 

1,1'-(p-tolilimino)dipropan-2-ol 254-075-1 38668-48-3 / 
T; R25 
Xi; R41 
R52/53 

Acute Tox. 2 (Oral), 

H300 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Chronic 3, 

H412 

0-0,75  
 

/ 

Dodatne informacije: Za celotno besedilo H-stavkov in R-stavkov glejte Oddelek 16. 
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Trgovsko ime: Kemične sidrne kapsule MVA, mere M8 do M30 

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 
 
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč 

Splošni napotki:  Glejte oddelek 8. Nikoli ne nudite ničesar v usta nezavestni osebi. Pokažite varnostni 
list zdravniku. 

Pri vdihovanju: Odpeljite na svež zrak. Osebi naj bo toplo in naj bo na mirnem prostoru. Pokličite 
zdravnika, če se pojavijo simptomi. 

Pri stiku s kožo:  Takoj slecite vso kontaminirano obleko. Po stiku s kožo takoj umijte z veliko vode. 
Pokličite zdravnika, če se pojavijo ali vztrajajo simptomi draženja. 

Pri stiku z očmi: Takoj spirajte z veliko vode, tudi pod očesnimi vekami, najmanj 15 minut. Pokličite 
zdravnika, če je potrebno. 

Pri zaužitju: Posvetujte se z zdravnikom. 
Zaščita osebe, ki nudi prvo 
pomoč: 

Reševalec mora zaščititi sebe. 

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 
Pri vdihovanju: Nevarni efekti niso pričakovani. Lahko je dražilno. 
Pri stiku s kožo:  Povzroča draženje kože. Lahko povzroči alergijske reakcije. 
Pri stiku z očmi: Povzroča resno draženje oči. 
Pri zaužitju: Nevarni efekti niso pričakovani. 
Drugi nevarni efekti: Povzroča okvare organov pri daljši ali ponavljajoči izpostavljenosti. 

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja 
Zdravite simptome. 

 

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 
 
5.1 Sredstva za gašenje  
Ustrezna sredstva za gašenje: Uporabljati razpršen vodni curek, proti alkoholu odporno peno, suhe kemikalije ali 

ogljikov dioksid. 
Neustrezna sredstva za gašenje: Močan vodni curek. 

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi 
s snovjo ali zmesjo 

- Nevarnost požara: vnetljive tekočine in pare. 
- Posebne nevarnosti: možni razpadni produkti so: CO2. 
Ostanke požara in vodo za gašenje je potrebno odstraniti v skladu s predpisi.  

5.3 Nasvet za gasilce Posebna zaščitna oprema za gasilce. V primeru požara hladite posode z razpršenim 
vodnim curkom. Hraniti stran od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga. Ne 
kaditi. Ostanke požara in vodo za gašenje je potrebno odstraniti v skladu s predpisi. 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 
 
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili 
6.1.1 Za neizučeno osebje: Evakuirati osebje na varno področje. Nosite osebno zaščitno opremo. Prav tako glejte 

oddelek 8. Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Izogibati se stika s kožo, očmi in 
oblačili. Ne vdihovati par/prahu. Hraniti stran od odprtega plamena, vročih površin in 
virov vžiga. Zagotoviti, da je vsa oprema električno ozemljena pred začetkom operacij 
prenosa. Sprejmite varnostne ukrepe proti statični razelektritvi. 

6.1.2 Za reševalce: Samo kvalificirano osebje opremljeno z ustrezno zaščitno opremo lahko posreduje. 
Prav tako glejte oddelek 8. 

6.2 Okoljevarstveni ukrepi Ne sprati v površinske vode ali kanalizacijske sisteme. V primeru onesnaženja vode 
ali tal obvestiti pristojne organe: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
(112). 

6.3 Metode in materiali za 
zadrževanje in čiščenje 

 
… nadaljevanje na naslednji strani… 
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6.3.1 Razlitje: Preprečite nadaljnje puščanje ali razlivanje, če je to varno narediti. Pobrati mehansko 

in zbrati v ustrezne posode za odstranitev. Pomesti in prenesti z lopato v ustrezne 
posode za odstranitev. Zajeziti. Odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi. Potrebno se je 
posvetovati z lokalnimi oblastmi, če znatnega razlitja ne moremo zbrati. 

6.3.2 Čiščenje razlitja: Ni podatkov 
6.3.3 Druge informacije: Ni podatkov 

6.4 Sklicevanje na druge 
oddelke 

Prav tako glejte oddelek 8. 
Prav tako glejte oddelek 13. 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 
 
7.1 Varnostni ukrepi za varno 
ravnanje 

 

Preventivni ukrepi: Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Prav tako glejte oddelek 8. Izogibati se stika s 
kožo, očmi in oblačili. Ne vdihovati par/prahu. Zagotoviti, da je vsa oprema električno 
ozemljena pred začetkom operacij prenosa. Sprejeti varnostne ukrepe, da preprečite 
mešanje nezdružljivih materialov. Bodite pazljivi, da se izogibajte nastajanju odpadkov 
in razlitja, ko tehtate, nalagate in mešate izdelek. Ne zažigati ali uporabljati varilnik na 
praznih posodah. Ne predrti ali sežigati. Rokujte v skladu z dobro industrijsko higieno 
in varnostno prakso. Umijte si roke pred odmori in takoj po rokovanju z izdelkom. 
Odstranite in umijte kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo. 

Ukrepi za preprečitev požara: Ni podatkov 
Ukrepi za preprečitev nastajanja 
aeroslov in prahu: 

Ni podatkov 

Ukrepi za zaščito okolja: Ni podatkov 
Navodilo za splošne higieno: Ni podatkov 

7.2 Pogoji za varno 
skladiščenje, vključno z 
nezdružljivostjo 

 

Tehnični ukrepi in pogoji 
skladiščenja:  

Hraniti posode tesno zaprte v suhih, hladnih in dobro prezračenem prostoru. Hraniti 
stran od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga. Hraniti stran od hrane, pijače 
in živalske krme. Temperature naj bodo pod 25°C. Varovati pred toploto. Zavarovati 
pred sončnimi žarki. Ne skladiščiti poleg ali z nezdružljivimi materiali navedenimi v 
oddelku 10. 

Materiali za embalažo: Ni podatkov 
Zahteve za skladiščne prostore 
in posode: 

Ni podatkov 

Razred skladiščenja: Ni podatkov 

7.3 Posebne končne uporabe Ni podatkov 
Priporočila: Ni podatkov 
Specifične uporabe za industrijo: Ni podatkov 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 
 
8.1 Parametri nadzora 
8.1.1 Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu (zakonske zahteve Slovenija): 

Snov CAS št. 

Razvrstitev Mejne vrednosti 

KTV Opombe 
R M RF RE mg/m3 

ml/m3 

(ppm) 

stiren 100-42-5 / / / / 86 20 4 Y, BAT 

dibenzoil peroksid 94-36-0 / / / / 5 (I) / 1 / 
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8.1.2 Biološke mejne vrednosti (zakonske zahteve Slovenija): 

Snov Karakteristični pokazatelj Biološki vzorec Čas vzorčenja 
Biološke mejne vrednosti 

(BAT) 

stiren 

stiren kri 16 ur po končanem delu 0,19mmol/l (20,0mg/l) 

stiren mešani izdihani zrak 
16 ur po končanem delu 
v času izpostavljenosti 

1,66mmol/l (40 ppb) 
0,75mmol/l (18 ppm) 

mandljeva kislina urin ob koncu delovne izmene 
0,74 mol/mol kreatinina* 

(1,0 g/g kreatinina*) 

fenilglioksilna kislina urin ob koncu delovne izmene 
0,18 mol/mol kreatinina* 

(240,0 mg/g kreatinina*) 

*Rezultati, ki so izraženi s kreatininom, se pri koncentraciji kreatinina< 0,5 g/l in> 3,0 g/l, ne upoštevajo.  

Priporočeni postopki nadzora: merjenje koncentracij, osebni monitoring. 

8.2 Nadzor izpostavljenosti  

8.2.1 Ustrezen tehnično-
tehnološki nadzor: 

Uporabljati samo v področjih z ustreznim odsesavanjem. Sprejeti potrebne ukrepe, da 
se izognete statični razelektritvi (ki lahko povzroči vžig organskih par). Zagotoviti, da so 
steklenice za spiranje oči in varnostne prhe v bližini delovnega mesta. Organizacijski 
ukrepi za preprečitev/omejitev izpustov, dispergiranja in izpostavljenosti. Glejte tudi 
oddelek 7. 

8.2.2 Osebna zaščitna oprema:  

 Splošno 
Tip zaščitne opreme mora biti izbran glede na koncentracije in količino nevarnih snovi 
na specifičnem delovnem mestu. 

 Zaščita za oči/obraz Zaščitna očala (SIST EN 166). 

 Zaščita kože Nositi ustrezna zaščitna oblačila. 

 Zaščita rok 

Neprepustne rokavice (SIST EN 374). Poleg izbire specifičnih rokavic za specifične 
uporabe in čas uporabe v delovnem področju, je potrebno upoštevati še druge faktorje 
na delovnem mestu, kot so (vendar niso samo ti): druge kemikalije, ki jih lahko 
uporabljamo, fizikalne zahteve (zaščita pred rezanjem/vrtanjem, spretnost, termična 
zaščita) in navodila specifikacije dobavitelja rokavic. Butilna guma. (SIST EN 374) 
Prebojni čas: >120 minut. 

 Zaščita dihal 

V primeru nezadostnega prezračevanja nosite ustrezno opremo za dihala. Respirator z 
polno obrazno masko (SIST EN 136), respirator s pol obrazno masko (SIST EN 140), 
priporočen filter tipa: A (SIST EN 141). 

 Toplotna nevarnost Ni potrebna pri normalni uporabi. 

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti 
okolja: 

Izdelek ne sme priti v odtoke, vodne poti ali tla. Potrebno je biti skladen z zakonodajo s 
področja zaščite okolja. 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 
 
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Vrednost/Enota/Metoda 

Videz Kapsule 

Barva  Brezbarvno 

Vonj    Značilen 

Mejna vrednosti vonja  

pH  

tališče/ledišče  

začetno vrelišče in območje vrelišča  

plamenišče 31 °C smola 

hitrost izparevanja  

vnetljivost (trdno, plinasto)  

zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti  

parni tlak  

parna gostota  

relativna gostota  
… nadaljevanje na naslednji strani… 
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topnost v vodi Netopno 

porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda  

temperatura samovžiga  

temperatura razpadanja  

viskoznost 420 - 520 mPa.s smola 

eksplozivne lastnosti Študije ni treba izvesti, ker v molekuli ni prisotnih kemijskih 
skupin, povezanih z eksplozijskimi lastnostmi. 

oksidativne lastnosti Postopek razvrstitve ni treba izvesti, ker v molekuli ni 
prisotnih kemijskih skupin, povezanih z oksidativnimi 
lastnostmi. 

9.2 Drugi podatki: 

Ni podatkov 
 

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 
 
10.1 Reaktivnost Vnetljiva tekočina in pare. Glejte tudi oddelek 10.5. 

10.2 Kemijska stabilnost Stabilno pod normalnimi pogoji. 

10.3 Možnost poteka nevarnih 
reakcij 

Toplota: lahko se pojavi polimerizacija. 

10.4 Pogoji, ki se jim je treba 
izogniti 

Hraniti stran od toplote in virov vžiga. Glejte tudi oddelek 7 »Rokovanje in 
skladiščenje«. 

10.5 Nezdružljivi materiali Močni oksidanti, močne baze, močne kisline. Glejte prav tako oddelek 7 »Rokovanje 
in skladiščenje«. 

10.6 Nevarni produkti 
razgradnje 

Gorenje proizvaja škodljiv in strupen dim. (COx) 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

ODDELEK 11: Toksikološki podatki 
 
11.1 Podatki o toksikoloških 
učinkih 

 

Akutna strupenost: Ni razvrščeno (na osnovi dosegljivih podatkov razvrstitveni kriteriji niso doseženi) 
Jedkost za kožo/draženje kože: Povzroča draženje kože. pH: podatki niso na voljo. 
Resne okvare oči/draženje: Povzroča resno draženje oči. pH: podatki niso na voljo. 
Preobčutljivost pri vdihavanju in 
preobčutljivost kože: 

Lahko povzroči alergijske reakcije kože. 

Mutagenost za zarodne celice: Ni razvrščeno (na osnovi dosegljivih podatkov razvrstitveni kriteriji niso doseženi) 
Rakotvornost Ni razvrščeno (na osnovi dosegljivih podatkov razvrstitveni kriteriji niso doseženi) 
Strupenost za razmnoževanje Ni razvrščeno (na osnovi dosegljivih podatkov razvrstitveni kriteriji niso doseženi) 
STOT – enkratna izpostavljenost: Ni razvrščeno (na osnovi dosegljivih podatkov razvrstitveni kriteriji niso doseženi) 
STOT – ponavljajoča se 
izpostavljenost: 

Povzroča poškodbo organov pri daljši ali ponavljajoči izpostavljenosti. 

Nevarnost pri vdihavanju: Ni razvrščeno (na osnovi dosegljivih podatkov razvrstitveni kriteriji niso doseženi) 

Dodatni podatki: Za simptome povezane s fizikalnimi, kemičnimi in toksikološkimi značilnostmi glejte 
oddelek 4.2. 
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ODDELEK 12: Ekološki podatki 
 
12.1 Strupenost Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
stiren (100-42-5) 
LC50/96h/riba 3,24 - 4,99 mg/l (Čas izpostavljenosti: 96 h - vrste: Pimephales promelas [pretok]) 

EC50/48h/daphnia 3,3 - 7,4 mg/l (Čas izpostavljenosti: 48 h - vrste: Daphnia magna) 

EC50 drugi vodni organizmi 1 1,4 mg/l (Čas izpostavljenosti: 72 h - vrste: Pseudokirchneriella subcapitata) 

LC50 riba 2 19,03 - 33,53 mg/l (Čas izpostavljenosti: 96 h - vrste: Lepomis macrochirus [statičen]) 

LC50 drugi vodni organizmi 2 500 mg/l bakterije 

EC50 drugi vodni organizmi 2 0,72 mg/l (Čas izpostavljenosti: 96 h - vrste: Pseudokirchneriella subcapitata) 

NOEC (akutno) 44 mg/kg (Čas izpostavljenosti: 14 dni - vrste: Eisenia foetida [teža suhe zemlje]) 

NOEC (dodatne informacije) NOEC, Daphnia : 1,01 mg/l (21 dni) 

12.2 Obstojnost in 
razgradljivost: 

Ni podatkov 

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 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

ODDELEK 13: Odstranjevanje 
 
13.1 Metode ravnanja z odpadki 
Postopek odstranjevanja izdelka: Rokovati pazljivo. Prav tako glejte oddelek 7 »Rokovanje in skladiščenje«. Ne spirati 

v površinske vode ali kanalizacijske sisteme. Ne dovoliti, da izdelek pride v odtoke. 
Odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi. V kolikor je možno se priporoča odstranitev 
ali sežig. Zbrati in odstraniti odpaden izdelek na pooblaščeno odlagališče. 

Šifra odpadka: Šifro dodeli odpadku uporabnik, po možnosti po dogovoru z pristojnimi službami. 
Priporoča se naslednja šifra odpadka: 15 01 10* Embalaža, ki vsebuje ostanke 
nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi. 

Kontaminirana embalaža: V skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi. 
Dodatne ekološke informacije: Se ga ne sme izpuščati v okolje. 
Postopek odstranjevanja 
embalaže: 

Ni podatkov 

Šifra odpadka: Ni podatkov 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

ODDELEK 14: Podatki o prevozu 
 
14.1 Številka ZN: UN-No. : 1866 
14.2 Pravilno odpremno ime ZN: Proper shipping name IATA/IMDG : IATA : RESIN SOLUTION 
14.3 Razredi nevarnosti prevoza:  
14.3.1. Overland transport ADR/RID : No good of class 3 according to ADR/RID chapter 2.2.3.1.5 
14.3.3. Transport by sea IMDG : If shipped by vessel in quantities LESS than 30L, IMDG 2.3.2.5 exception applies: Not 
regulated as a hazardous material. State on shipping documents: "Transport in accordance with 2.3.2.5 of the IMDG 
code." 
Subsidiary Class : IATA : 3 - Flammable liquids 
14.3.4. Air transport Class : - 
Subsidiary Class : IATA : 3 - Flammable liquids 
14.4 Skupina pakiranja: / 
14.5 Nevarnosti za okolje: / 
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: / 

… nadaljevanje na naslednji strani… 
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14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC: / 

Dodatni podatki: Ni podatkov 

 

ODDELEK 15: zakonsko predpisane informacije 

 
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov 
Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 
Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 
Uredba komisije (EU) št. 453/2010 z dne 20. maja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta 
in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) 
Zakon o kemikalijah (Ur.l. RS, št. 110/2003, 47/2004, 16/2008) 
Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Ur.l. RS, št. 35/2005, 54/2007)  
Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Ur.l. RS, št.  67/2005, 137/2006)  
Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. 34/2008) 

15.2 Ocena kemijske varnosti 
Ni podatkov.  

 

ODDELEK 16: Drugi podatki 
 

Spremembe varnostnega lista: Ni podatkov 

Okrajšave: Ni podatkov 

Viri za izdelavo varnostnega lista: Kemične sidrne kapsule MVA, mere M8 do M30 (Datum izdaje: 18.02.2015) 

Seznam relevantnih R-stavkov in H-stavkov o nevarnostih iz oddelkov 2 do 15: 
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. 
H241 Segrevanje lahko povzroči požar ali eksplozijo. 
H300 Smrtno pri zaužitju. 
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. 
H315 Povzroča draženje kože. 
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.  
H318 Povzroča hude poškodbe oči. 
H319 Povzroča hudo draženje oči. 
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. 
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. 
H372 Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti 
H400 Zelo strupeno za vodne organizme. 
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
R10 Vnetljivo. 
R20 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. 
R25 Strupeno pri zaužitju. 
R3 Velika nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga. 
R36 Draži oči. 
R36/37/38 Draži oči, dihala in kožo. 
R41 Nevarnost hudih poškodb oči. 
R43 Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. 
R48/20 Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.  
R50/53 Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke za vodno okolje.  
R52/53 Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.  
R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. 
R7 Lahko povzroči požar. 

Nasveti o usposabljanju: Ni podatkov 
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Priporočene omejitve uporabe: Ni podatkov 

Podatki v varnostnem listu temeljijo na našem znanju ter dosegljivih informacijah. Varnostni list označuje izdelek in zanj 
predpisane varnostne ukrepe. Varnostni list ne zagotavlja kvalitete izdelka. Pravna ali fizična oseba, ki daje kemikalijo v 
promet, ne odgovarja za morebitno nepravilno uporabo le te in nastale posledice. 

 


