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1. Identifikacija snovi ali pripravka in podatki o dobavitelju 
 

Trgovsko ime: b/s/t tekočina za hladno varjenje THF 
 
Tehnično ime: tetrahidrofuran, številka CAS: 109-99-9, številka ES: 203-726-8, 
  indeks številka: 603-025-00.0, Reg. štev. REACH: 01-2119444314-46-0010 
 
Predvidena uporaba:  Topilo za plastična lepila 
 
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. 
V primeru življenjske ogroženosti poklicati telefonsko številko 112. 
 

2. Možne nevarnosti 

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

 

 
 

  
 

H225 

 
 
- 

 
 
Vnetljive tekočine, kategorija nevarnosti 2 

 

 

 
 
 

 
H319 

 
H335 

 
- 
 
- 

 
Hude poškodbe oči/draženje oči, 
kategorija nevarnosti 2 
Specifična strupenost za ciljne organe – 
enkratna izpostavljenost, kategorija 
nevarnosti 3, draženje dihalnih poti 

 

  
H351 

 
- 

 
Rakotvornost, kategorija nevarnosti 2 

 

Opozorilna beseda: NEVARNO 
 
Stavki za nevarnost:  
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. 
H351 Sum povzročitve raka  
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
H319 Povzroča hudo draženje oči. 
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. 
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. 
 
Dopolnilna opozorila na nevarnosti: 
   EUH019 lahko tvori eksplozivne perokside 
 
Previdnostni stavki: 

mailto:irena.torkar@epro-adria.si
http://www.epro-adria.si/
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Preventiva 
P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila. 
P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje 

prepovedano. 
P233 Hraniti v tesno zaprti posodi. 
P261 Izogibajte se vdihovanju prahu/dima/ plina/meglice/hlapov/razpršila. 
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 
 
Reakcije 
P370 + P378 Ob požaru: Za gašenje se uporabi suh pesek, gasilni prah ali pena, odporna na alkohol. 
 
Skladiščenje 
P405 Hraniti zaklenjeno. 
 
Odstranjevanje 
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s krajevnimi /regionalnimi /nacionalnimi / mednarodnimi  
 Predpisi. 

 
 

3. Sestava / Informacije o sestavinah 

 
Splošen kemijski opis:  109-99-9 tetrahidrofuran, C4H8O 
 

Nevarne sestavine: 
 

Naziv Številka CAS EINECS Utežni % Razvrstitev 
tetrahidrofuran 109-99-9 203-726-8 Min. 99,80 Flam. Liq. 2; H225 

EUH019 
Eye Irrit.2; H319 

STOT SE 3; H335 
Eye Irrit. 2; H319 
STOT SE 3; H335 

Carc. 2; H351 

 
 

4. Ukrepi za prvo pomoč 
 

Splošne informacije: Ponesrečenca odstraniti iz območja nevarnosti in ga položiti na tla. 
   Nemudoma odstranite dele oblačil, ki so onesnažena 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. 
 

Opozorilo zdravniku: Simptomatično zdravljenje. Znova vzpostaviti maščobni filter kože, da bi s  
   tem preprečili dermatitis (vnetje kože). 
 

Možnost pojava simptomov: Draženje kože, oči in dihal; glavoboli; zaspanost; narkoza. 
 
 

5. Ukrepi ob požaru 

 
Primerna snov za gašenje: CO2, prah ali vodni curek, večje požare gasite s curkom vode ali alkoholno  
   odporno peno. 
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Neprimerne snovi za gašenje: Neposreden vodni curek 
 
Posebne nevarnosti  Pare tvorijo z zrakom eksplozijsko nevarne mešanice. Pare so težje od zraka.  
ob gašenju:  Pazite na povratni vžig. 
 
Posebna zaščitna oprema  Uporabljajte polno zaščitno obleko in dihalni aparat, ki je neodvisen od  
za gasilce:  okoljskega zraka. 
 
Dodatne informacije: Onesnaženo vodo od gašenja zbirajte ločeno, ne sme zaiti v kanalizacijo. 
 
 

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). 
 
 

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. Uporabljajte eksplozijsko zaščitene naprave / armature. 
 
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). Potrebna Ex zaščita. 
 
Zaščita pred požarom in Sprejmite ukrepe zoper elektrostatičen naboj. Ne približuje izvorom vžiga. 
eksplozijo:  Ne kadite. Temperaturni razred T3. 
 
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. Jekleni vsebniki:  
   primerni, plastične posode (z nekaj izjemami); neprimerne 
   Primerni tesnilni material: politetrafluoretilen (PTFE) 
Opozorila glede skupnega: Upoštevajte prepoved skupnega skladiščenja v skladu s TRGS 514 / 515  
skladiščenja:  skupaj s strupenimi / strupenimi snovmi. 
   
 
Dodatna opozorila v zvezi Izdelek je občutljiv na zrak in svetlobo. Skladiščite v dobro zaprti embalaži v 
s skladiščenjem:  hladnih in suhih prostorih. 
 
Razred skladiščenja: 3A – vnetljive tekoče snovi 
 
Klasifikacija v skladu z Uredbo o obratovalni varnosti (BetrSichV): lahko vnetljiv 
 
Higienski ukrepi:  Pred odmori in ob koncu delovnika umiti roke. Med delom ne jejte in pijte. 
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   Med delom ne kadite. 

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: 
 
8.1.1 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 

tetrahidrofuran 109-99-9 2 / / / 150 50 300 100 K, Y, 
BAT, 
EU1 

 
8.1.2 Biološke mejne vrednosti (zakonske zahteve Slovenija): 

Snov CAS št. Parameter 
Biološke mejne 
vrednosti (BAT) 

Biološki vzorec Čas vzorčenja 

tetrahidrofuran 109-99-9 tetrahidrofuran 2 mg/l urin ob koncu delovne izmene 

 
Drugi podatki: 
Mejne vrednosti v biološkem materialu, vrednost BAT (TRGS 903): se upošteva 
 
Tehnični zaščitni ukrepi: 
Po možnosti uporabljajte zaprte naprave za polnjenje/prepakiranje, doziranje ali mešanje ali zagotovite 
krajevno odsesavanje. Upoštevajte zaporedje zaščitnih ukrepov v skladu z 19 členom GefStoffV. 
 
Omejevanje in nadzor izpostavljenosti na delovnem mestu 
Stopite v stik z akreditacijsko ustanovo AKMP. 

 
 
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 z kratkotrajno ali nizko obremenitvijo uporabljajte dihalno  
  masko tip A / kombinacijski filter A-P2. Ob intenzivni oz. daljši izpostavljenosti  
  uporabljajte zaščito dihal, ki je neodvisna od okoliškega zraka. Ob uporabi na prostem  
  in ob zadostnem prezračevanju ni potrebna zaščita dihal. 
 

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. 
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9. Fizikalne in kemijske lastnosti 

 
Oblika: tekoča  Barva: brezbarvna Vonj:  etrast 
 
SPREMEMBA AGREGATNEGA STANJA 
Tališče / talilno območje: -108° C 
Vrelišče / območje vrenja: 66 °C  (1013 hPa) 
Vnetišče (tekočina)  -21,2 °C   DIN 51755 
Vžigna temperatura  212 °C  DIN 51794 
Samovžignost  Izdelek ni samovžigen 
 
Eksplozijska nevarnost Izdelek ni eksplozivno nevaren, vendar je možen pojav 
   eksplozijskih / lahko vnetljivih mešanic par in zraka. 
Spodnja meja eksplozivnosti: 1,5 vol %  UEG 
Zgornja meja eksplozivnosti: 12,0 vol % OEG 
 
Parni tlak   170 hPa   pri 20° C 
Gostota   0,886 g/cm3 pri 20° C 
Topnost (v vodi)  se meša  pri 20° C 
 
pH – vrednost  nevtralna 
 
Viskoznost (dinamično) 0,456 mPa.s pri 25° C 
 
Vsebnost topila  organska topila 99,9 % 
 

10. Obstojnost in reaktivnost 

 
Pogoji, ki se jim je treba izogibati: 
 Izogibajte se visokim temperaturam in kakršnimkoli izvorom iskrenja 
 Brez razgradnje pri določenih vrstah uporabe. 
 Izpostavljenost vlagi. Segrevanje na zraku. 
 
Nevarne reakcije: 
 Z oksidacijskimi sredstvi možne močne reakcije ali vžig. 
 Možnost pojava peroksidov, nevarnost požara 
 
Nevarni produkti razgradnje: 
 Nevarnost pojava toksičnih produktov pirolize 
 
Snovi, ki se jim je treba izogibati: 
 Kisline in močna oksidacijska sredstva 
 
 

11. Toksikološki podatki 

 
Akutna toksičnost, vrednosti, ki so pomembne za razvrstitev LD/LC-50 
109-99-9  Tetrahidrofuran: 
 
Akutna smrtna doza ob zaužitju: LD50 1650 mg/kg oralno, podgana 
Akutna smrtna koncentracija 
ob zaužitju prek dihal:  LD50 > 14,7 mg/l inhalacijsko, 6 h, podgana 
ob absorpciji skozi kožo   LD50 > 2.000 mg/kg dermalno, podgana 
(brez opazovanih sprememb) 
 
AKUTNI dražilni učinki 
Na kožo   dražilno 
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Na oči   dražilno 
Na sluznice  dražilno 
Akutna senzibilizacija akutna senzibilizacija ni poznana 
Akutno narkotično delovanje Vdihavanje par topila lahko vodi k omami 
 
 

12. Ekotoksikološki podatki 

 
Podatki glede odstranjevanja (obstojnost in razgradljivost):  izdelek ni lahko biološko razgradljiv, 
       bioakumulacija ni pričakovana 
 
Biološka razgradljivost: Čas izpostavljenosti: 28 d Rezultat:  39 % 
   Metoda:  DOC; modif. OECD presejalni test  OECD 301 D 
   Faktor razpršitve log Pow: 0,45 (24°C) n-oktanol / voda 
   Metoda:  Preizkusna smernica OECD 107 
 
Ekotoksikološki vplivi: 
 
Toksičnost za ribe:   LC50 Pimephales promelas: > 2160 mg/l / 96 h 
   Metoda: IUCLID 
 
Toksičnost na dafnije:  EC50 Daphnia Magna: 382 mg/l / 24 h 
   Metoda: IUCLID 
 
Toksičnost na bakterije:  EC5 Pseudomonas Putida: 460 mg/l / 3 h 
   Metoda: IUCLID 
 
Druge ekološke informacije:  
   Ne dovolite, da izteče v površinske vode, odtoke ali zemljine. 
 

13. Odstranjevanje 

 
IZDELEK 
 
Za pričujoči izdelek ni mogoče določiti nobene šifre odpadka v skladu z evropskim seznamom odpadkov, saj 
klasifikacijo omogoča šele namen uporabe s strani potrošnika. Šifro odpadka je treba določiti v skladu z 
evropskim seznamom odpadkov (Sklep EU o seznamu odpadkov 2000/532/EU) v dogovoru z 
odstranjevalcem / proizvajalcem odpadkov / upravnim organom. 
 
Naziv:  organsko topilo 
Opozorilo:  Ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dovolite, da izteče v  
  kanalizacijo. Potrebna posebna predelava ob upoštevanju upravnih predpisov. 
 
NEOČIŠČENA EMBALAŽA 
 
Opozorilo:  Z neočiščeno prazno embalažo ravnajte tako kot z izdelki v njej. Embalažo lahko po  
  čiščenju ponovno uporabite ali reciklirate. 
 
 

14. Transportni podatki 

 
Kopenski prevoz: ADR/RID in GGVS/GGVE (čezmejni / doma) 
Razred ADR/RID-GGVS/E: 3 Vnetljive tekočine 
Nevarnostni listek:  3 
Kemmlerjevo število: 33 
Številka ZN:  UN 2056 
Omejena količina:  1 liter THF / E2 
Embalažna skupina:  II 
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Oznaka blaga:  UN 2056, TETRAHIDROFURAN, 3, II, (D/E) 
Šifra omejitve za predore: D/E 
 

Pomorski prevoz IMDG/GGV morski 
Razred IMDG/GGV: 3 
Številka ZN:  UN 2056 
Oznaka:   3 
Številka EMS:  F-E, S-D 
Embalažna skupina:  II 
Morski onesnaževalec: ne 
Pravi tehnični naziv:  VNETLJIVA TEKOČINA, TETRAHIDROFURAN 
 

Zračni prevoz ICAO-TI in IATA-DGR 
Razred ICAO/IATA:  3.1 
Številka ZN:  UN 2056 
Embalažna skupina:  II 
Pravi tehnični naziv:  VNETLJIVA TEKOČINA, TETRAHIDROFURAN 
 
Nevarni razgradni produkti: Nevarnost tvorjenja toksičnih piroliznih produktov 
 

15. Predpisi 

 
Oznaka GHS 
 
Piktogrami glede nevarnosti: 

 
 

 
Signalna beseda: nevarnost 

 

 
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) 
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16. Druge informacije 

 
Polno besedilo opozoril na nevarnosti v 2. In 3. poglavju: 
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. 
H351 Sum povzročitve raka  
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
H319 Povzroča hudo draženje oči. 
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. 
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. 
 
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. 
 
Priloga 
Scenarij izpostavljenosti št. 13 
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Priloga k varnostnemu listi v skladu z Uredbi (EU) št. 1907/2006 
Scenarij izpostavljenosti št. 13 
 

Poglavje I Naziv scenarija izpostavljenosti 

Naslov Uporaba izdelkov, ki vsebujejo THF s strani potrošnikov 
(PVC-lepila, univerzalna lepila, odstranjevalci barv, laki, 
nanosi); CAS: 109-99-9 

Deskriptor vrste uporabe Področje uporabe: potrošnik (SU21) 
Produktna kategorija: PC1. lepila, tesnila; PC9a: 
Nanosi in barve, razredčila, odstranjevalci 
Kategorija sproščanja v okolje: se ne uporablja 

Zajete kategorije izdelkov Velja za splošno izpostavljenost potrošnikov zaradi 
uporabe gospodinjskih izdelkov, ki so na voljo kot PVC 
podlaga, PVC cement, lužila, lepila, laki. 

Poglavje II Obratni pogoji in ukrepi za obvladovanje tveganj 

Polje za dodatne opombe za 
pojasnitev scenarija, če je o potrebno 

 

Poglavje 2.1 Nadzor nad izpostavljenostjo potrošnikov 

Značilnosti izdelka  

Agregatno stanje izdelka  Tekoče 

Parni tlak 170 hPa pri 20° C 

Uporabljena količina Krije običajno uporabljene koncentracije, če ni navedeno 
drugače 

Koncentracija snovi v izdelku Krije običajno uporabljene količine, če ni navedeno 
drugače 

Pogostnost in trajanje uporabe Krije običajno pogostnost in trajanje uporabe, če ni 
navedeno drugače 

Človeški dejavniki, na katere na vpliva 
obvladovanje tveganj 

 

Dodatni obratni pogoji, ki vplivajo na 
izpostavljenost porabnikov 

Velja za uporabo s strani odraslih (če ni navedeno 
drugače). Krije samo navedene namene uporabe. 
Predpostavlja se, da se snov nezakasnjeno izloča iz 
izdelka v zrak. Predpostavlja se, da se para homogeno širi 
po prostoru. 

Poglavje 2.1.1 Kategorije izdelkov 

Lepila za uporabo v domači delavnici 
(PVC podlaga, PVC-cement) 

OC Krije pri vsaki posamezni uporabi količine 
do 9 g 
[ConsOC2] krije uporabo do 1x dnevno. 
[ConsOC4] krije stik s kožo do 428 cm2. 
[ConsOC5] krije uporabo ob običajnem 
zračenju v gospodinjstvu. [ConsOC8] Pri 
vsakem zaužitju se domneva, da je zaužita 
količina 0 g. [ConsOC13] Krije 
izpostavljenost do 4 ure/posamezno 
uporabo. [ConsOC14] 

 RMM Ne uporabljajte v koncentracijah nad 80 % 
[ConsRMM1] 

Lepila za uporabo v domači delavnici 
(univerzalna lepila) 

OC Krije pri vsaki posamezni uporabi količine 
do 300 g 
[ConsOC2] krije uporabo do 1x dnevno. 
[ConsOC4] krije stik s kožo do 2 cm2. 
[ConsOC5] krije uporabo ob običajnem 
zračenju v gospodinjstvu. [ConsOC8] Pri 
vsakem zaužitju se domneva, da je zaužita 
količina 0 g. [ConsOC13] Krije 
izpostavljenost do 4 ure/posamezno 
uporabo. [ConsOC14] 
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 RMM Ne uporabljajte v koncentracijah nad 30 % 

[ConsRMM1] 

Laki, nanosi OC Krije pri vsaki posamezni uporabi količine 
do 1000 g 
[ConsOC2] krije uporabo do 1x dnevno. 
[ConsOC4] krije stik s kožo do 960 cm2. 
[ConsOC5] krije uporabo ob običajnem 
zračenju v gospodinjstvu. [ConsOC8] Pri 
vsakem zaužitju se domneva, da je zaužita 
količina 0 g. [ConsOC13] Krije 
izpostavljenost do 2 ure/posamezno 
uporabo. [ConsOC14] 

 RMM Ne uporabljajte v koncentracijah nad 20 % 
[ConsRMM1] 

Odstranjevalci (odstranjevalci barv) OC Krije pri vsaki posamezni uporabi količine 
do 1000 g 
[ConsOC2] krije uporabo do 1x dnevno. 
[ConsOC4] krije stik s kožo do 430 cm2. 
[ConsOC5] krije uporabo ob običajnem 
zračenju v gospodinjstvu. [ConsOC8] Pri 
vsakem zaužitju se domneva, da je zaužita 
količina 0 g. [ConsOC13] Krije 
izpostavljenost do 1 ure/posamezno 
uporabo. [ConsOC14] 

 RMM Ne uporabljajte v koncentracijah nad 20 % 
[ConsRMM1] 

Poglavje 2.2 Nadzor okoljskega položaja 

Značilnosti izdelka Snovne lastnosti se ne uporablja 

 Vodotopnost se ne uporablja 

 Parni tlak se ne uporablja 

 Biološka razgradljivost se ne uporablja 

 Kow se ne uporablja 

Uporabljena količina Skupaj (proizvodnja in uvoz) se ne uporablja 

 Količina na lokaciji se ne uporablja 

 Regionalno se ne uporablja 

Pogostnost in trajanje uporabe Pogostnost se ne uporablja 

 Faktor redčenja v sladki vodi se ne uporablja 

Okoljski dejavniki, na katere ne  Faktor redčenja v morski vodi se ne uporablja 

vplivajo okoljski dejavniki Voda z vodnimi podganami se ne uporablja 

Drugi obratni pogoji, ki vplivajo na 
izpostavljenost okolja 

Minimalni vnos z odplakami iz 
čistilne naprave 

se ne uporablja 

Tehnični pogoji in ukrepi na procesni 
ravni (vir) za preprečevanje izpustov 

Posebni ukrepi niso potrebni 

Tehnični obratni pogoji in ukrepi za 
zmanjšanje ali omejevanje odvajanja, 

Zrak Posebni ukrepi niso 
potrebni 

emisij v zrak in sproščanj v tla Voda Posebni ukrepi niso 
potrebni 

 Tla Posebni ukrepi niso 
potrebni 

Organizacijski krepi za 
preprečevanje/omejitev sproščanja 
navzven. 

Posebni ukrepi niso potrebni 

Pogoji in ukrepi v povezavi s 
komunalnimi čistilnimi napravami 

Posebni ukrepi niso potrebni 

Pogoji in ukrepi v povezavi z zunanjo 
predelavo odpadkov za odstranjevanje 

Posebni ukrepi niso potrebni 
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Pogoji in ukrepi v zvezi z zunanjo 
predelavo odpadkov 

Posebni ukrepi niso potrebni 

Dodatni ukrepi za nadzor okolja. Posebni ukrepi niso potrebni 

Poglavje 3 Ocena izpostavljenosti 

3.1 Zdravje Ob spoštovanju priporočenih ukrepov za obvladovanje 
tveganj (RMM) in 
Obratovalnih pogojev (Operational Conditions OC) se 
domneva, da izpostavljenost ne presega napovedanih 
vrednosti DNEL in znaša razmerje tveganja manj kot 1. 

3.2 Okolje Na podlagi ugotavljanja škodljivih učinkov, opravljenega v 
skladu s členom 14.3, je registrator prišel do zaključka, da 
snov ne izpolnjuje meril za uvrstitev med okolju nevarne 
snovi; za niso bile sestavljene nikakršne označitve tveganj 
za okoljske proizvode. 

Poglavje 4 Navodila za preverjanje spoštovanja scenarija 
izpostavljenosti 

4.1 Zdravje Potrditi, da RMM-ji in OC-ji ustrezajo opisom. 

4.2 Okolje Na podlagi ugotavljanja škodljivih učinkov, opravljenega v 
skladu s členom 14.3, je registrator prišel do zaključka, da 
snov ne izpolnjuje meril za uvrstitev med okolju nevarne 
snovi; za niso bile sestavljene nikakršne označitve tveganj 
za okoljske proizvode. 

 
 
 


