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Trgovsko ime: Mungo MIT-RE 600, Comp. A 

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 
 
1.1 Identifikator izdelka: 
Trgovsko ime:  Mungo MIT-RE 600, Comp. A 
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 
Draženje kože, kategorija nevarnosti 2; H315 
Hude poškodbe oči, kategorija nevarnosti 2; H319 
Preobčutljivost koža, kategorija nevarnosti 1: H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. 
Nevarno za vodno okolje kronična nevarnost, kategorija 2; H411 
 
2.2 Elementi etikete: 
 
2.2.1 Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 

Opozorilna beseda: Pozor 

Piktogram GHS: 

 

Stavki o nevarnosti: 
H315 Povzroča draženje kože. 
H319 Povzroča hudo draženje oči. 
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. 
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
EUH205 Vsebuje epoksidne sestavine. Lahko povzroči alergijski odziv. 
 
Previdnostni stavki: 
P273 Preprečiti sproščanje v okolje. 

… nadaljevanje na naslednji strani… 
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Trgovsko ime: Mungo MIT-RE 600, Comp. A 

… nadaljevanje s prejšnje strani … 
P280 Nositi zaščitne rokavice. 
P280 Nositi zaščito za oči/zaščito za obraz. 
P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
P391 Prestreči razlito tekočino. 
P363 Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. 
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi. 

Komponente, ki določajo nevarnost in jih je potrebno navesti na etiketi: 
reakcijski produkt bisfenola A epiklorohidrinske smole s povprečno molekulsko težo ≤ 700 
reakcijski produkt bisfenola F epiklorohidrinske smole s povprečno molekulsko težo ≤ 700 
1,6-Bis(2,3-epoksipropoksi)heksan 

2.3 Dodatne nevarnosti: 
Nevarnost za zdravje ljudi: Osebe alergične na epoksid se morajo izogibati uporabi izdelka. 
Druge nevarnosti: Nadaljnje nevarnosti niso bile ugotovljene s sedanji raven znanja. 

 

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 
 
3.1 Mešanica 

Opis mešanice: Ni podatka 

Nevarne sestavine: 

Ime 
EC 
št. 

CAS 
št. 

Indeks 
št. 

Razvrstitev Uredba  
(ES) št. 1272/2008 

% (ut) 
REACH 

registracijska 
št. 

reakcijski produkt bisfenola A 
epiklorohidrinske smole s povprečno 

molekulsko težo ≤ 700 
500-033-5 25068-38-6 / 

Eye Irrit. 2 
Skin Irrit. 2 

Skin Sens. 1 
Aquatic Chronic 2 

 H319 H315 
H317 H411 

25-<50 / 

reakcijski produkt bisfenola F 
epiklorohidrinske smole s povprečno 

molekulsko težo ≤ 700 
500-006-8 9003-36-5 / 

Skin Sens. 1 
Aquatic Chronic 2 

Eye Irrit. 2 
Skin Irrit. 2 

H317 H411 H319 H315 

10-<20 / 

1,6-Bis(2,3-epoksipropoksi)heksan 240-260-4 16096-31-4 / 

Skin Sens. 1 
Aquatic Chronic 3 

Skin Irrit. 2 
Eye Irrit. 2 

H317 H412 H315 H319 

10-<20 / 

propilen karbonat 203-572-1 108-32-7 / 
Eye Irrit. 2 

 H319 
1<10 / 

Dodatne informacije: Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC): snovi niso vsebovane ali so pod 0,1%. Za celotno 
besedilo H-stavkov glejte Oddelek 16. 

 

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

Splošni napotki:  Takoj zamenjati prepojeno obleko. 
Pri vdihovanju: Zagotoviti dotok svežega zraka. V primeru pojavov simptomov poiščite medicinsko 

pomoč. 
Pri stiku s kožo:  V primeru stika s kožo takoj umiti z milom in vodo. Posvetujte se z zdravnikom, če se 

draženje kože nadaljuje. 
Pri stiku z očmi: Pazljivo spirajte nekaj minut z vodo. Odstranite kontaktne leče, če so prisotne in je to 

lahko narediti. Nadaljujte s spiranjem. Če se draženje oči nadaljuje: poiščite 
medicinski nasvet/oskrbo.  

Pri zaužitju: Zagotovite medicinsko nego. Sperite usta in nudite piti veliko vode. 
Zaščita osebe, ki nudi prvo 
pomoč: 

Ni podatkov 
… nadaljevanje na naslednji strani… 
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Trgovsko ime: Mungo MIT-RE 600, Comp. A 

… nadaljevanje s prejšnje strani … 

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 
Efekt draženja. Alergijske reakcije. 

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja 
Zdraviti simptomatsko. 

 

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 
 
5.1 Sredstva za gašenje  
Ustrezna sredstva za gašenje: Pena, suh prah, razpršen vodni curek, ogljikov dioksid. 
Neustrezna sredstva za gašenje: Poln vodni curek. 

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi 
s snovjo ali zmesjo 

Neznano tveganje za nastanek strupenih piroliznih produktov. Ogljikov monoksid 
(CO). Klorove spojine. 

5.3 Nasvet za gasilce Ne vdihovati eksplozijske pline in/ali pline pri gorenju. Uporabljati avtonomni dihalni 
aparat. Ostanke požara je potrebno odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi.  Zberite 
kontaminirano vodo po gašenju, ne sme priti v odtoke. 

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: Zagotoviti ustrezno ventilacijo. Uporabiti osebna zaščitna sredstva. Visoko tveganje 

zdrsa zaradi puščajočega/razlitega produkta. 
6.1.2 Za reševalce: Ni podatkov 

6.2 Okoljevarstveni ukrepi Ne izpuščati v odtoke/površinske vode/podzemne vode. V primeru razlitja v 
odtoke/površinske vode/podzemne vode takoj obvestiti pristojne organe. 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 

 

6.3.1 Razlitje: Zbrati mehansko. Preostanek zberite z absorbcijskim materialom (npr. pesek, žaganje, 
univerzalno vezivo, diatomejska zemlja). Odstraniti absorbcijski material v skladu z 
veljavnimi predpisi. 

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

6.4 Sklicevanje na druge 
oddelke 

Glejte oddelka 8 in 13. 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 
 
7.1 Varnostni ukrepi za varno 
ravnanje 

 

Preventivni ukrepi: Uporabljati v dobro prezračenih področjih. Hraniti stran od vseh virov vžiga – 
prepovedano kajenje.  Upoštevati varnostne ukrepe proti statični razelektritvi. Umijte si 
roke pred odmori in po koncu delavnika. Uporabite zaščitno kremo za roke. Sleči 
kontaminirano obleko in jo oprati pred ponovno uporabo. Pri delu ne jesti, piti, kaditi ali 
jemati zdravil.  

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

Ni podatkov 
… nadaljevanje na naslednji strani… 
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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:  

Skladiščiti samo v originalni embalaži. Preprečiti vstop v tla. Ne skladiščiti skupaj z 
živili in živalsko krmo/dieto. Posode naj bodo v dobro prezračenih prostorih. Posode 
naj bodo tesno zaprte. Skladiščiti v hladnem prostoru. Skladiščiti v suhem prostoru. 
Zavarujte pred atmosfersko vlago  in vodo. Skladiščite v temnih prostorih. Priporočena 
temperatura skladiščenja: 5 – 25°C. 

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

Ni podatkov 

Razred skladiščenja: Ni podatkov 

7.3 Posebne končne uporabe  
Priporočila: Glejte uporabo izdelka: oddelek 1.2. 
Specifične uporabe za industrijo: Ni podatkov 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 
 
8.1 Parametri nadzora 

Ime/CAS št.: Država 
Mejna vrednost – dolgoročna Mejna vrednost – kratkoročna Pravna 

osnova/opombe ppm mg/m
3 ppm mg/m

3 
kremen (<10 µm)/14808-

60-7;  
koncentracija: 20-<40 % 

Velika 
Britanija 

/ 0,15 / / HSE, NIOSH, OSHA 

8.2 Nadzor izpostavljenosti  

8.2.1 Ustrezen tehnično-
tehnološki nadzor: 

Zagotoviti ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. 

8.2.2 Osebna zaščitna 
oprema: 

 

 Splošno 

Izogibajte se stika z očmi in kožo. Ne vdihavati plinov/par/aerosola. Osebna zaščitna 
oprema mora biti izbrana specifično za delovno mesto, odvisno od koncentracije in 
količine nevarnih snovi, s katerimi rokujemo. Odpornost te opreme na kemikalije je 
potrebno ugotoviti z ustreznim dobaviteljem. 

 Zaščita za oči/obraz Tesno prilegajoča se zaščitna očala. 

 Zaščita kože Zaščitna obleka. 

 Zaščita rok 
Naslednji podatki so priporočila. Prosim kontaktirajte dobavitelja rokavic za nadaljnje 
informacije. Nitrilna guma, >480 min (SIST EN 374). 

 Zaščita dihal 
Če je prezračevanje nezadostno, nosite zaščito dihal. Kratkoročno: aparat s filtrom, 
kombiniran filter A-P2. 

 Toplotna nevarnost Ni podatkov 

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti 
okolja: 

Glejte oddelka 6 in 7. 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
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Trgovsko ime: Mungo MIT-RE 600, Comp. A 

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

Videz Pasta 

Barva  Svetlo bež 

Vonj    Značilen 

Mejna vrednosti vonja / 

pH / 

tališče/ledišče / 

začetno vrelišče in območje vrelišča / 

plamenišče / 

hitrost izparevanja / 

vnetljivost (trdno, plinasto) / 

zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti / 

parni tlak / 

gostota 1,55 g/ml (23°C) 

relativna gostota / 

topnost V vodi: netopno 

porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda / 

temperatura samovžiga / 

temperatura razpadanja / 

viskoznost / 

eksplozivne lastnosti / 

oksidativne lastnosti / 

9.2 Drugi podatki: 

Ni podatkov 
 

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 
 
10.1 Reaktivnost Ni nevarnih reakcij, če se uporablja v skladu z navodili. 

10.2 Kemijska stabilnost Izdelek je stabilen pod standardnimi pogoji. 

10.3 Možnost poteka nevarnih 
reakcij 

Reakcije z močnimi oksidanti, alkalijami, amini in močnimi kislinami, alkoholi. 

10.4 Pogoji, ki se jim je treba 
izogniti 

Glejte oddelek 7.2. 

10.5 Nezdružljivi materiali Glejte oddelek 10.3. 

10.6 Nevarni produkti 
razgradnje 

Nevarni produkti razgradnje niso znani. 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

ODDELEK 11: Toksikološki podatki 
 
11.1 Podatki o toksikoloških 
učinkih 

 

Akutna strupenost: ATE-mešanica, oralno, podgana: >2000 mg/kg 
ATE-mešanica, oralno, podgana: >2000 mg/kg 

Jedkost za kožo/draženje kože: Draženje. 
Resne okvare oči/draženje: Draženje. 
Preobčutljivost pri vdihavanju in 
preobčutljivost kože: 

Preobčutljivost. 

Mutagenost za zarodne celice: Ni dokazov o mutagenih efektih. 
 … nadaljevanje na naslednji strani… 
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… nadaljevanje s prejšnje strani … 
Rakotvornost Ni dokazov o rakotvornosti. 
Strupenost za razmnoževanje Ni dokazov o strupenosti za razmnoževanje. 
STOT – enkratna izpostavljenost: Ni podatkov 
STOT – ponavljajoča se 
izpostavljenost: 

Ni podatkov 

Nevarnost pri vdihavanju: Ni podatkov 

Dodatni podatki: Izdelek je bil razvrščen na osnovi računskega postopka direktive o pripravkih. 
Toksikološki podatki za celoten izdelek niso na voljo. 

 

ODDELEK 12: Ekološki podatki 
 
12.1 Strupenost Ni podatkov 

Ime snovi Vrsta izpostavljenosti Žival/vrednost 

reakcijski produkt bisfenola A epiklorohidrinske smole s 
povprečno molekulsko težo ≤ 700 

LC50 (96h) 
EC50 (48h) 

IC50 

Pimephales promelas/3,1mg/l (Lit.) 
Daphnia magna: 1,4-1,7 mg/l (Lit.) 

Bakterija: >42,6 mg/l/18h (Lit.) 

1,6-Bis(2,3-epoksipropoksi)heksan 
LC50 (96h) 
EC50 (24h) 

Brachidanio rerio/17,1-30,9mg/l 
Daphnia magna: 47 mg/l (Lit.) 

propilen karbonat 
LC50 (96h) 
LC50 (48h) 

Cyprinus carpio/>1000 mg/l (IUCLID) 
Daphnia magna: >1000 mg/l (IUCLID) 

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: 

Na osnovi vseh dostopnih informacij ni razvrščen kot PBT in vPvB. 

12.6 Drugi škodljivi učinki: Ne izpuščati izdelka nenadzorovano v okolje. Ni razvrstitve na osnovi računskega 
postopka direktive o pripravkih. Toksikološke podatke o sestavinah so zagotovili 
proizvajalci surovin. 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

ODDELEK 13: Odstranjevanje 
 
13.1 Metode ravnanja z odpadki 
Postopek odstranjevanja izdelka: Koordinirajte odstranitev z pogodbenim odstranjevalcem odpadkov/pristojnimi 

službami, če je to potrebno. 
Šifra odpadka (priporočilo): 08 04 09* Odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge 

nevarne snovi 
Postopek odstranjevanja 
embalaže: 

Nekontaminirano embalažo lahko namenimo recikliranju. Embalažo, ki je ni mogoče 
očistiti, je potrebno odstraniti, kot izdelek. 

Šifra odpadka: 15 01 10* Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z 
nevarnimi snovmi 

Dodatni podatki: 
Odpadni material je potrebno odstraniti v skladu z Direktivo o odpadkih 2008/98/ES, 
kot tudi drugih lokalnih predpisih. Ni mogoče določiti šifro odpadka za ta izdelek v 
skladu z evropskim katalogom odpadkov (EWC), mogoče ga je razvrstiti samo v 
skladu s tem, kako ga stranka uporablja. Šifro odpadka je potrebno določiti znotraj 
ES, v povezavi z odstranjevalcem odpadkov. 
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ODDELEK 14: Podatki o prevozu 
 
Kopenski promet ADR/RID:  
UN 3077 
Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Bisphenol A/F Epoxy resin) 9 III 
Classification code: M7 
Label:  

 
ADR LQ: 5 kg 
ADR 1.1.3.6 (6.8) Transport category (tunel restrition code) 3 € 

Transport po morju IMDG:  
UN 3077 
Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Bisphenol A/F Epoxy resin) 9 III 
IMDG: MARINE POLUTANT 
EMS: F-A, S-F 
Label:  

 
IMDG LQ: 5 kg 

Transport po zraku ICAO/IATA:  
UN 3077 
Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Bisphenol A/F Epoxy resin) 9 III 
Label:  

 

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) 
Omejitve zaposlenih: Upoštevajte omejitve zaposlovanja za mlade ljudi. Upoštevajte omejitve zaposlovanja za bodoče 
matere in matere, ki dojijo. 
VOC (1999/13/CE): 0% 

15.2 Ocena kemijske varnosti 
Ni podatkov.  
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ODDELEK 16: Drugi podatki 
 

Spremembe varnostnega lista: Ni podatkov 

Okrajšave:  

Viri za izdelavo varnostnega lista: Mungo MIT-RE 600, Comp. A (Datum izdaje: 19.02.2013) 

Seznam relevantnih H-stavkov o nevarnostih iz oddelkov 2 do 15: 
H319 Povzroča hudo draženje oči. 
H315 Povzroča draženje kože. 
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. 
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

Nasveti o usposabljanju: Ni podatkov 

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. 

 


