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Izdelek / trgovski naziv: b/s/t PVC čistilo 
 
Datum natisa: 27.07.17  Revidirano: 27.07.2017 
 

1. Identifikacija snovi ali pripravka in podatki o dobavitelju 
 

Trgovsko ime: b/s/t PVC čistilo 
 
Predvidena uporaba:  PVC čistilo 
 
Ime družbe:   b/s/t GMBH Koch Kunststofftechnologie, Nordstrasse 1, D-83253 Rimstig 
    Tel.: 08051-690970, telefaks: 08051-690979 
 
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 
 
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. 
 
 

2. Možne nevarnosti 

 
Označevalni elementi v skladu z uredbo CLP (1272/2008/EG)  
 

 

 
Nevarnost 
GHS02 

  
Vnetljive tekočine, kategorija nevarnosti 2; H225 
 

 
 

 
 

 

 

 
Pozor 
GHS07 

 
Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija nevarnosti 2; H319  
Specifična strupenost za ciljne organe enkratna 
izpostavljenost, kategorija nevarnosti 3, omamljenost; H336 

 
 

 

 
Opozorilna beseda: NEVARNO 
 
Nevarne snovi za označevanje: aceton, etil acetat. 
 
Stavki za nevarnost: 
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. 
H319 Povzroča hudo draženje oči. 
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. 
EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. 
 
Previdnostni stavki: 
P210 Ne približujte vročini/odprtemu plamenu/vročim površinam. Kajenje prepovedano. 
P243 Zagotovite ukrepe proti pojavu elektrostatičnega naboja 
P280 Uporabljati zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/zaščito oči/zaščito obraza 
P303 + P361 + P353 OB STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa umazana, namočena oblačila. Kožo 
sperite z vodo / stuširajte se. 
P305 + P351 + P338 OB STIKU Z OČMI: Nekaj minut počasi spirajte z vodo. Če nosite kontaktne leče, jih po 
možnosti odstranite. Nadaljujte s spiranjem. 
P312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo. 
P501 Odstranjevanje vsebine / posode v skladu s krajevnimi /regionalnimi /nacionalnimi / mednarodnimi 
predpisi. 

mailto:irena.torkar@epro-adria.si
http://www.epro-adria.si/
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3. Sestava / Informacije o sestavinah 

 
 

Naziv Številka 
CAS 

EINECS Štev. EU Razvrstitev Koncentracija (%) 

Aceton /dimetilketon 67-64-1 200-662-2 606-001-00-8 Flam. Liq. 2; H225 
Eye Irrit. 2; H319 
STOT SE 3; H336 

25-50 

Etil acetat 141-78-6 205-500-4 607-022-00-5 Flam. Liq. 2; H225 
EUH066 

Eye Irrit. 2; H319 
STOT SE 3; H336 

25-50 

 
 

4. Ukrepi za prvo pomoč 
 

Splošne informacije: Ponesrečenca odstranite iz območja nevarnosti in ga položite na tla. 
   Nemudoma odstranite dele oblačil, ki so onesnaženi z izdelkom. 
 

Ob vdihavanju:  Stopite na svež zrak. V primeru težav poiščite zdravniško pomoč. 
 

Ob stiku s kožo:  Temeljito sprati z veliko vode in milom. 
 

Ob stik z očmi:  Ob odprtih vekah temeljito spirajte 10 – 15 minut s čisto vodo in poiščite  
   zdravniško pomoč. 
 

Ob zaužitju:  Sprati usta in popiti veliko vode. Ne spodbujajte bruhanja. Nevarnost  
   vdihavanja. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Po možnosti predložite pričujoči  
   varnostni list. 
 

5. Ukrepi ob požaru 

 
Primerna snov za gašenje: CO2, prah ali vodni curek, večje požare gasite s curkom vode ali alkoholno  
   odporno peno. 
 
Neprimerne snovi za gašenje: Neposreden vodni curek 
 
Posebne nevarnosti  Pare tvorijo z zrakom eksplozijsko nevarne mešanice.  
ob gašenju:   
 
Posebna zaščitna oprema  Uporabljajte dihalni aparat, ki je neodvisen od okoljskega zraka. 
pri gašenju: 
 
 

6. Ukrepi ob nezgodnih izpustih 

 
Osebni varnostni ukrepi Nosite zaščitno opremo. Vse osebe, ki niso udeležene pri dogodku, je treba 
ob izpustu:  odstraniti iz območja nevarnosti. Poskrbite za zadostno zračenje. Izogibajte  
   se virom iskrenja. 
 
Okoljevarstveni ukrepi: Preprečite širjenje (npr. z zadrževanjem ali oljnimi zaporami) Ne izlivajte v  
   kanalizacijo, površinske vode ali zemljino. V primeru izliva obvestite pristojne  
   upravne organe. 
 
Zbiranje in odstranitev: Zberite z materialom, ki veže tekočine (pesek, vezivo za kisline, univerzalno  
po izpustu:  vezivo, žagovina). Kontaminiran material odstranite kot odpadke v skladu s  
   13. točko. 
 
Posebna opozorila  Pri zbiranju in odstranjevanju je treba uporabljati priporočeno zaščitno  
po izpustu:  opremo (glej 8. točko) 
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7. Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje 
 
Ravnanje:  Upoštevajte varnostna navodila in navodilo za uporabo na embalaži.  
   Skladiščite v originalni embalaži. Poskrbite za dobro zračenje / odsesovanje  
   na delovnem mestu. 
 
Tehnična zaščita:  Embalaža, ki ni v uporabi, naj bo tesno zaprta. Zagotovite dobro zračenje 
   delovnih prostorov. Preprečujte statični naboj. Poskrbite tudi za dobro  
   zračenje prostorov pri tleh (pare so težje od zraka). 
 
Zaščita pred požarom in Sprejmite ukrepe zoper elektrostatičen naboj. Ne približuje izvorom vžiga. 
eksplozijo:  Ne kadite. 
 
Zahteve glede skladiščnih: Hranite samo v originalni embalaži. Embalaža naj bo tesno zaprta, skladiščite 
prostorov in embalaže: v suhih prostorih, zaščitite pred mrazom. Poskrbite za dobro zračenje.  
   Zaščitite pred vročini in neposredno sončno svetlobo. 
 
Opozorila glede skupnega: Upoštevajte prepoved skupnega skladiščenja iz uredbe o vnetljivih tekočinah  
skladiščenja:  (VbF) 
 
Dodatna opozorila v zvezi Skladiščite v dobro zaprti embalaži v hladnih in suhih prostorih. 
s skladiščenjem:   
 
Razred skladiščenja: 3 (VCI koncept 2007) 
   Klasifikacija v skladu z Uredbo o obratovalni varnosti (BetrSichV): lahko  
   vnetljiva 
 

8. Omejevanje eksplozivnosti in osebna zaščitna oprema 

 
Dodatna opozorila glede zasnove tehničnih naprav: 
Glede prezračevanja prostorov oz. odsesavanja, ukrepov proti elektrostatičnemu naboju glej 7.poglavje. 
 
Sestavine, katerih mejne vrednosti jih je treba nadzorovati glede na delovno mesto: 
 
Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu (zakonske zahteve Slovenija): 

Snov CAS št. 

Razvrstitev Mejne vrednosti 

Opombe  8h KTV 

R M RD RF mg/m3 ppm mg/m3 ppm 

aceton 67-64-1 / / / / 1210 500 2420 1000 Y, BAT, EU 

etilacetat 141-78-6 / / / / 734 200 1468 400 Y, EU 

 
8.1.2 Biološke mejne vrednosti (zakonske zahteve Slovenija): 

Snov CAS št. Parameter 
Biološke mejne 
vrednosti (BAT) 

Biološki vzorec Čas vzorčenja 

aceton 67-64-1 aceton 80,0 mg/l urin ob koncu delovne izmene 

 
OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA 
 
Splošni ukrepi za  Upoštevajte običajne varnostne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami. Med delom ne  
zaščiti in higieno: uživajte hrane, ne pijte, kadite in ne kihajte. Ne približujte živilom, pijačam in krmilom.  
  Pred odmori in ob koncu delovnika umijte roke. Nemudoma slecite onesnažena, 
  namočena oblačila 
 

Zaščita dihal: Ob uporabi v zaprtih prostorih s kratkotrajno ali nizko obremenitvijo uporabljajte dihalno  
  masko tip AX. Ob intenzivni oz. daljši izpostavljenosti uporabljajte zaščito dihal, ki je  
  neodvisna od okoliškega zraka. Ob uporabi na prostem in ob zadostnem prezračevanju  
  zaščita dihal ni potrebna. 
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Zaščita rok: Uporabljajte samo zaščitne rokavice za delo s kemikalijami z oznako CE kategorije III 
  Upoštevajte navodila proizvajalca(-ev). 
 

Zaščita oči: Zaščitna očala, ki dobro tesnijo. 
 

Zaščita telesa: Posebna zaščitna oblačila niso potrebna. Delovna oblačila z dolgimi rokavi. 
 
 

9. Fizikalne in kemijske lastnosti 

 
- Oblika:  tekoča 
- Barva:  brezbarvna 
- Vonj:  značilen 
 
- Tališče / talilno območje: ni določeno 
- Vrelišče / območje vrenja: 55 °C   ASTM D-1078 
 
- Vnetišče   pribl. -19 °C  DIN 51755 
- Vžigna temperatura 460 °C   DIN 51794 
 
- Meja eksplozivnosti:  2,1 – 13 vol % 
 
- Parni tlak(20 °C)  247 hPa 
- Gostota(20 °C)  0,85 g/cm3  DIN 51797 
 
- Topnost v vodi (20 °C) se delno meša 
- pH – vrednost  ni na voljo 
 

10. Obstojnost in reaktivnost 

 
- stabilnost:  v običajnem stanju možnost destilacije brez dodatkov 
   Izogibajte se: toploti, plamenu, iskrenju 
 
- nevarni razgradni produkti: ob požaru se pojavljata CO in CO2 
 
- nevarne reakcije:  reakcija z močnimi oksidanti 
 
- materiali, ki se jim je  močni oksidanti, lugi, amini 
  treba izogibati:   
 

11. Toksikološki podatki 

 
Vrednosti, ki so pomembne za razvrstitev LD/LC-50 

- LD 50 (oralno, podgana): 3000 mg/kg (podgana) 
- LD 50 (dermalno, kunec): > 2.000 mg/kg (kunec) 
- LC 50 (inhalac., podgana): > 40 mg / l / 4,0 h (podgana) 
-  

 
Primarni dražilni učinki 

- koža  malo dražilno, deluje na kožo razmaščevalno 
 

- oči  dražeče 
 

- senzibilizacija senzibilizacija ni poznana 
 
Izkušnje na ljudeh 
 



Varnostni list v skladu z direktivo EU štev. 91/155/EGS 
na podlagi 4. novele uredbe o nevarnih snoveh Stran 5 / 7 

 
Izdelek / trgovski naziv: b/s/t PVC čistilo 
 
Datum natisa: 27.07.17  Revidirano: 27.07.2017 

 
Dražilno, ob visoki koncentraciji vodi do narkoze. Ob stiku z očmi povzroča bolečine. Dolgotrajni stik s kožo 
lahko zaradi razmaščevalnega učinka povzroči vnetje kože (dermatitis). Višje koncentracije lahko povzročijo 
občutek utrujenosti in omotico. 
 
 

12. Ekotoksikološki podatki 

 
Podatki glede odstranjevanja (obstojnost in razgradljivost), biološka razgradljivost: 
 

Se meša z vodo, izgine v roku enega dneva z izparevanjem in raztopitvijo. 
Razgradljivost pod anaerobnimi pogoji (ocenjeno): hitra fotokemična oksidacija na zraku. 
Razpolovni čas v okolju; 1 - <10 dni (ocenjeno). Biološka razgradljivost 91 %, 28 d. Pretežno izguba 
zaradi biološkega razgrajevanja. Obstaja nevarnost odvzema kisika v akvatičnem mediju.  
Druga opozorila: nebistvena bioakumulacija 

 
- Ekotoksikološki vplivi: 

 
- Obnašanje v čistilnih napravah: 

 
  Izračunan teoretična potreba po kisiku: 2,21 g O2/g 
  Preizkus v zaprti steklenici: BOD 5 pri 20°C (čistilna naprava) 1,86 gO2/g, 84 % ThOD 
 

- Splošna opozorila: 
-  

 - Razred ogrožanja voda: 1: 
 Malo ogroža vode (priloga 2 VwVwS). Ne dopustite, da zaide v podtalnico, površinske vode ali  
 kanalizacijo. 
 

13. Odstranjevanje 

 
 
Izdelek – priporočilo: 
 
 Izdelka ni dovoljeno odstranjevati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne pustite, da zaide v  
 kanalizacijo. Obvezno zagotoviti posebno predelavo ob upoštevanju upravnih predpisov. 
 
Šifra odpadka: 
 
 Šifre odpadkov od 1.11.1999 niso več povezane z izdelkom, temveč s pretežno vrsto uporabe.  
 Šifro odpadka, ki velja za uporabo, je mogoče najti v evropskem seznamu odpadkov. 
 
Neočiščena embalaža – priporočilo: 
 
 Odstranjevanje v skladu z upravnimi predpisi. Opozorilo: Z neočiščeno prazno embalažo ravnajte  
 tako kot z izdelki v njej. Embalažo lahko po čiščenju ponovno uporabite ali reciklirate. 
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14. Transportni podatki 

 
Kopenski prevoz: ADR/RID in GGVS/GGVE (čezmejni / doma) 
Razred ADR/RID-GGVS/E: 3 Vnetljive tekočine 
Embalažna skupina:  II 
Kemmlerjevo število: 33 
Številka ZN:  1993 
Nevarnostni listek:  3 
Omejena količina:  1 liter 
Prevozna kategorija:  2 
Šifra omejitve za predore: D/E 
Oznaka blaga:  UN 1993, vnetljiva tekočina, N.A.G. (aceton, etilacetat),  
   poseben predpis 640D, 3, II, (D/E) 
 
 

Pomorski prevoz IMDG/GGV morski 
Razred IMDG/GGV:  3 
Številka ZN:  1993 
Embalažna skupina:  II 
Oznaka:   3 
Številka EMS:  F-E, S-D 
Morski onesnaževalec: ne 
Tehnični naziv:  VNETLJIVA TEKOČINA, N.O.S. (aceton, etilacetat) 
 

Zračni prevoz ICAO-TI in IATA-DGR 
Razred ICAO/IATA:  3 
Številka ZN:  1993 
Oznaka:   3 
Embalažna skupina:  II 
Tehnični naziv:  VNETLJIVA TEKOČINA, N.O.S. (aceton, etilacetat) 
 

15. Predpisi 

 
Oznaka v skladu z uredbo CLP (1272/2008/EG)  
 
Nacionalni predpisi: 
 

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, 
evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter 
spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 
1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 
2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 830/2015) - s spremembami in dopolnitvami 
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, 
označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter 
spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 – s spremembami in dopolnitvami 
- Zakon o kemikalijah /ZKem/ 
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) 
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 
68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18 in 68/18) 
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga 
/ADR/ 
- 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 in 78/18) 
- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18) 
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi 
spremembami in dopolnitvami) 
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011) 

16. Druge informacije 
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Splošna opozorila: 
Podatki v pričujočem varnostnem listu temeljijo na našem trenutnem vedenju in ustrezajo veljavni nacionalni 
kot tudi EU zakonodaji. 
 
Z zgornjimi navedbami želimo opisati naš izdelek z vidika morebitnih varnostnih zahtev, vendar s tem ni 
povezano nikakršno jamstvo ali zagotovilo njegovih lastnosti. 
 
V dejanske delovne pogoje uporabnika nimamo vpogleda in nad njimi nimamo nadzora. Uporabnik je 
odgovoren za spoštovanje vseh potrebnih zakonskih določil. Navedbe se nanašajo na predhodne navedbe 
naših dobaviteljev. 
 
Bistvene spremembe so označene s poševno pisavo. 
 


