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Pridržujemo si pravico do sprememb! Veljavnost V skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Stran SL Številka izdelka 

 
 

1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 

Trgovsko ime 

Hladilna tekočina KF 23E 

Uporaba snovi/zmesi 

Sredstvo proti zmrzovanju za ustrezne varilne sisteme EWM 

Proizvajalec/dobavitelj 

EWM AG 

Ulica 

Dr. Günter-Henle-Straße 8 

Ozn. države/ poštna št./kraj 

D – 56271 Mündersbach 

Kontaktna točka za tehn. informacije 

Uporabna tehnologija (tel. +49 (0) 2680/181-290 

Telefon/telefaks/e-pošta 

+49 (0)2680/ 181-335 / +49 (0)2680/ 181-244 / e-pošta: qm@ewm.de 

Informacije v nujnih primerih 

+49 (0)30 / 19240, nujni primeri zaradi strupov – Institut für Toxikologie (Berlin) 
 

 
 

2 Določitev nevarnosti 

Razvrstitev zmesi KF 23E v skladu z Uredbo (EG) št. 1272/2008 

Nevarne snovi: etanol (etilni alkohol) (št. indeks: 603-002-00-5) (CAS: 64-17-5) 

Opozorilna beseda: Pozor 

Opozorilni simbol GHS02 

 

Vnetljiva tekočina, kategorija 3 (Flam. Liq. 3) 

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi 

Razvrstitev zmesi KF 23E po Direktivi 67/548/EGS Sveta: 

Simbol nevarnosti: Se ne navede 

Nevarne snovi: etanol (etilni alkohol) (CAS: 64-17-5) 

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi 
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2.2 Elementi etikete 

Razvrstitev embalaže KF 23E v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 

Nevarne snovi: etanol (etilni alkohol) (št. indeks: 603-002-00-5) (CAS: 64-17-5) 

Opozorilna beseda: Pozor 

Opozorilni simbol GHS02 

 

Standardni stavki o nevarnosti 

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi 

Stavki za varno uporabo 

P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. Kajenje prepovedano. 

P233 Hraniti v tesno zaprti posodi. 

P243 Preprečiti statično naelektrenje. 

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 

Stavki za varno uporabo – odziv 

P303 + P361 + P353 Pri stiku s kožo (ali lasmi: Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila). Izprati 

kožo z vodo/prho. 

Stavki za varno uporabo – shranjevanje 

P403 + P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. 
 

2.3 Druge nevarnosti 

Škodljivi učinki za zdravje: 

Lokalno dražilno na koži ali sluznici. Razmasti kožo, lahko povzroči kožne razpoke in tako omogoči 

okužbe. Pri stiku z očmi poškodbe niso izključene. Hlapi učinkujejo narkotično, odvisno od koncentracije 

in časa izpostavljenosti. Znaki zastrupitve so občutek okajenosti, ki ga spremlja glavobol, občutek po-

višane telesne temperature, pritisk v očeh (tudi na območju želodca), pojavi se utrujenost, zaspanost. 

Nevarni učinki na okolje: 

Pri sproščanju v prostoru hitro izhlapi (posebej pri visokih temperaturah). Hlapi so težji od zraka in se 

lahko na prostem razširijo daleč vstran od mesta sproščanja. Z zrakom tvori eksplozivno zmes. Tekočina 

se neomejeno pomeša z vodo. Pri iztekanju večjih količin v vodo lahko nad površino vode nastane eks-

plozivna zmes alkohola in zraka. 

Najresnejši negativni učinki glede na fizikalno-kemične lastnosti: 

Zmes je razvrščena in označena kot vnetljiva. V stiku z vodo lahko tvori vnetljive/eksplozivne zmesi. Hlapi 

so težji od zraka in se nakopičijo neposredno nad tlemi. Zaidejo lahko do možnih virov vžiga in eks-

plodirajo. 
 

 
 

3 Sestava/podatki o sestavinah 

Kemična karakterizacija 

Etanol denaturira v vodni raztopini 
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Nevarne sestavine 

ETANOL; št. ES: 200-578-6; št. CAS: 64-17-5, številka indeks 603-002-00-5 

Delež:< 24 %, sinonimi: etilni alkohol, etanol 

2-metil-1-propanol; št. ES: 201-148-0; št. CAS: 78-83-1, številka indeks 603-108-00-1 

Delež:pribl. 0,45 %, sinonimi: izobutanol, 2-metilpropan-1-ol, izo-butanol, izobutil alkohol 

VODA; št. ES 231-791-2; št. CAS 7732-18-5 

Delež:pribl. 76 % 

Razvrstitev: odpade 
 

Razvrstitev čistega etanola v skladu z Uredbo (EG) št. 1272/2008 

Opozorilna beseda: Nevarno 

Opozorilni simbol GHS02 

 

Vnetljiva tekočina, kategorija 2 (Flam. Liq. 2) 

H225 Vnetljiva tekočina in hlapi 

Razvrstitev zmesi izobutanola v skladu z Uredbo (EG) št. 1272/2008 

Opozorilna beseda: Nevarno 

Opozorilni simbol GHSO2+GHSO5+GHSO7 

   

Vnetljiva tekočina, kategorija 3 (Flam. Liq. 3) 

Hude poškodbe oči, skupina 1 (Eye Dam. 1) 

Draženje kože, skupina 2 (Skin Irrit. 2) 

Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna 

izpostavljenost), kategorija 3 (STOT SE 3) 

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi 

H318 Povzroča hude poškodbe oči. 

H315 Povzroča draženje kože. 

H335 + H336 Lahko povzroči draženje dihalnih 

poti. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. 
 
 

Zmes vsebuje še druge sestavine v koncentraciji, ki ne vpliva na skupno razvrstitev zmesi. 
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4 Ukrepi prve pomoči 

4.1 Opis ukrepov prve pomoči: 

Splošna navodila: 

Takoj odstraniti vsa z izdelkom kontaminirana oblačila. 

Po vdihavanju 

Dovajanje svežega zraka 

Če težave ne prenehajo, poiskati zdravniško pomoč. 

V primeru nezavesti ležanje in transport v stabilnem bočnem položaju. 

Po stiku s kožo 

Takoj izprati z vodo in milom ter nadaljevati z izpiranjem. 

Pri trajnem draženju kože poiskati zdravniško pomoč. 

Po stiku z očmi 

Oči več minut z odprtimi vekami izpirati pod tekočo vodo. 

Če težave ne prenehajo, poiskati zdravniško pomoč. 

Po zaužitju 

Izprati usta in piti obilo vode. 

Če težave ne prenehajo, poiskati zdravniško pomoč. 

Informacije za zdravnika 

Pojavijo se lahko naslednji simptomi: 

glavobol, omotica, vrtoglavica, nezavest, slabost 
 

 
 

5 Protipožarni ukrepi 

Požarni razred B: tekoče ali utekočinjene snovi, primerna sredstva za gašenje 

CO2, gasilni prah ali vodni curek. 

Večji požar gasiti z vodnim curkom ali proti alkoholu obstojno peno. 

Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo, njenimi produkti izgorevanja ali nastajajočimi plini 

Pri segrevanju ali v primeru požara je možen nastanek strupenih plinov. (npr. ogljikovega monoksida) 

Posebna zaščitna oprema: 

Uporabiti zaprti dihalni aparat. Nositi obleko za popolno zaščito. 
 

 
 

6 Ukrepi ob nenamernih izpustih 

Osebni varnostni ukrepi 

Uporabljati dihalni aparat, nositi zaščitno opremo. Nezaščitenim osebam ne dovoliti približevanja. 

Okoljevarstveni ukrepi  

Hraniti ločeno od odvodnih kanalov in tal. Pri vdoru večjih količin v vode ali odvodne kanale obvestiti pris-

tojne organe. 

Metode za čiščenje in pobiranje 

Pobrati z materialom, ki veže tekočine (pesek, kremenčev prah, veziva kisline, univerzalna veziva, žago-

vina). 

Kontaminirani material odstraniti kot odpadek v skladu s točko 13. Poskrbeti za zadostno zračenje. 
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7 Ravnanje in skladiščenje 

Stavki za varno uporabo 

Hraniti v tesno zaprti posodi. 

Poskrbeti za dobro prezračevanje/sesanje na delovnem mestu. Preprečiti nastajanje aerosolov. 

Navodila za zaščito pred požari in eksplozijami 

Odstraniti vire vžiga – kajenje prepovedano. 

Izvajati ukrepe proti statičnemu naelektrenju. 

Nasveti o pogojih za skladiščenje 

Temperatura skladiščenja: sobna temperatura, ne skladiščiti pri več kot 25 °C. 

Zaščititi pred vročino in neposredno sončno svetlobo. 

Zahteve za skladiščne prostore in posodo 

Vedno hraniti v posodi, ki ustreza originalni posodi. Hraniti na hladnem. 

Navodila za skupno skladiščenje 

Ne skladiščiti skupaj s kislinami. Hraniti ločeno od oksidantov. 

Razred skladiščenja VCI: 3 

Predvidena uporaba 

Sredstvo proti zmrzovanju za industrijsko uporabo 
 

 
 

8 Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 

Mejne vrednosti za delovna mesta (AGW) v Nemčiji 

Dodatna navodila za izvedbo tehničnih naprav: 

Po možnosti delo izvajati v zaprtem sistemu s sesanjem. Pri odprti uporabi večjih količin ali pri nastajanju 

aerosolov delo izvajati samo z lokalnim sesanjem in morebitno zaščito dihal. 

ETANOL; št. ES: 200-578-6; št. CAS: 64-17-5 

Specifikacija: TRGS 900 – Mejne vrednosti za delovna mesta (D) (izdaja dne 02.07.2013) 

Vrednost: 500 ppm / 1000 mg/m3 

Omejitev vršnih vrednosti: 2 – maks. 2-kratno prekoračenje mejne vrednosti za delovna mesta 4-krat 

na izmeno za 1 h 

Mutagenost: Y snovi, pri katerih ni bojazni glede tveganja mutagenosti ob upoštevanju mejnih 

vrednosti za delovna mesta in biološke mejne vrednosti (BGM). 

2-metil-1-propanol (ISOBUTANOL); št. ES: 201-148-0; št. CAS: 78-83-1 

Specifikacija: TRGS 900 – Mejne vrednosti za delovna mesta (D) (izdaja dne 02.07.2013) 

Vrednost: 100 ml / 310 mg/m3 

Omejitev vršnih vrednosti: 1 – maks. 1-kratno prekoračenje mejne vrednosti za delovna mesta za 15 

minut, 4-krat na izmeno,  

razmik 1 h 

Mutagenost: C snovi, pri katerih ni bojazni glede tveganja mutagenosti ob upoštevanju mejnih 

vrednosti za delovna mesta in biološke mejne vrednosti (BGM). 
 

Osebna zaščitna oprema  

Nasveti o splošnih zaščitnih in higienskih ukrepih:  

Umazana oblačila takoj sleči. Pred premori in ob koncu dela si umiti roke. 

Ne vdihavati plinov in hlapov/aerosolov. Preprečiti stik z očmi in kožo. 

Ne jesti, piti ali kaditi pri delu. 
 

 

Zaščita dihal: 

Ob nezadostnem prezračevanju nositi opremo za zaščito dihal. Filter A 
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Zaščita rok: 

Nositi rokavice po DIN EN 374 (svetovanje proizvajalca rokavic). Če nošenje rokavic iz varnostnih razlo-

gov (npr. dela na vrtečih se strojih) ni mogoče: Uporabljati kremo za zaščito kože. O vrsti kreme za 

zaščito kože se posvetovati s pristojnim zdravnikom obrata. 

Op.: V nasprotju z Objavo 220 in REACH-V navedba materiala rokavic ne zadostuje. Časi preboja niso 

odvisni samo od materiala rokavic, temveč tudi od postopka izdelave. Zato je svetovanje proizvajalca ro-

kavic pomembno. 

Najbolj primerne so rokavice iz polikloroprena – CR (0,5 mm), nitrilni kavčuk/nitrilni lateks – NBR (0,35 

mm), butilni kavčuk – butil (0,5 mm) ali fluorov kavčuk – FKM (0,4 mm). Neprimerni zaradi razgradnje, 

močnega nabrekanja ali kratkega časa preboja so naslednji materiali rokavic: naravni kavčuk/naravni la-

teks – NR, polivinilklorid – PVC 
 

Zaščita oči: 

Uporabiti zaščitna očala, ki dobro tesnijo, po EN 166:2001 
 

Zaščita telesa: 

zaščitna obleka, odporna proti topilom 
 

 
 

9 Fizikalne in kemijske lastnosti 

Lastnosti 

Oblika: tekoča 

Barva:  brezbarven 

Vonj: po alkoholu 

Podatki v zvezi z varnostjo 

Eksplozivnost: 

Izdelek ni eksploziven, vendar je možen nastanek eksplozivnih zmesi hlapov/zraka. 
 

Spodnje meje eksplozivnosti: 3,9 vol.-% (etanol) 

Zgornje meje eksplozivnosti: 20,5 vol.-% (etanol) 

Parni tlak: ni ugotovljena 

Gostota: (20 °C) 0,960 g/cm³ 

Topnost v vodi: se lahko popolnoma zmeša 

Vrednost pH: ni ugotovljena 

Vrelišče: pribl. 85 °C (1013 mbar) 

Plamenišče: pribl. 39 °C 

Temperatura vžiga: pribl. 570 °C 
 

Drugi podatki 
 

Prevodnost < 25 S 

Tališče/območje tališča pribl. –10 °C 
 

Druge fizikalno-kemične lastnosti niso bile preverjene. 
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10 Obstojnost in reaktivnost 

Pogoji, ki se jim je treba izogniti 

Stik z odprtim plamenom, stik z vročimi površinami, pojav koncentracije in meje eksplozivnosti 

Snovi, ki se jim je treba izogniti 

Aluminij, kisli kloridi, močne oksidativne snovi in reducenti, alkalijske kovine, zemeljsko-alkalijske kovine, 

peroksidi. 

Nevarni produkti razgradnje 

Ogljikov monoksid in ogljikov dioksid pri termični razgradnji 

Pri predvideni uporabi ni razgradnje. 
 

11 Toksikološki podatki 

Podatki o izdelku: 

Toksikološke izkušnje pri ljudeh: gl. pogl. 2.3 

Akutna strupenost: Za izdelek niso bili pridobljeni podatki s preskusi na živalih. Na podlagi podatkov iz 

preskusov na živalih za sestavine velja:  

LD50 (podgana, oralno): > 20 g/kg 

Po izkušnjah proizvajalca nevarnosti izven območja označitve ni pričakovati 
 

Podatki o sestavinah 

Čisti etanol: 

Glavni načini sprejetja: Pri poklicni izpostavljenosti predvsem preko dihalnih poti, v manjšem obsegu pa 

tudi preko kože. V prebavnem traktu se etanol praktično absorbira do 100 %. 
 

Metabolizem in izločanje: 

Absorbirani etanol se v organizmu pretežno porazdeli v vodne dele. Prodre skozi krvno-možgansko pre-

grado in placento. Več kot 90 % absorbiranega dela se metabolizira v jetrih, ostanek pa se nespremenjen 

izloči preko ledvic ali se izdiha. 
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Akutna strupenost: 

Strupeni učinki: gl. pog. 2.3 

Podatki o preskusih na živalih pri enkratni izpostavljenosti: 

LD50 (oralno, podgana) 7060 mg/kg [GESTIS] 

LC50 (vdihavanje, podgana): 95,6 mg/l [RTECS] 

a) Rakotvornost: 

Dolgoročno uživanje etanola v obliki alkoholnih pijač lahko pri ljudeh povzroči tumorje v ustni votlini in 

žrelu, grlu, požiralniku, jetrih, domnevno pa tudi v mlečnih žlezah in črevesju. Na delovnem področju se 

možnost povečanega tveganja pojava raka dojema kot zanemarljiva. 

b) Mutagenost: 

Pri preskusih na živalih so bili mutageni učinki etanola jasno dokazani, odmerki pa so bili že bistveno to-

ksični. Na delovnem področju se mutagenost dojema kot zanemarljiva. 

c) Strupenost za razmnoževanje: 

Za tveganje škode za nerojene otroke pri upoštevanju vrednosti maksimalne koncentracije na delovnem 

mestu/vrednosti biološke sprejemljivosti na delovnem mestu ni bojazni. Škoda za nerojene otroke (fetalna 

alkoholna motnja) pri oralnem zaužitju visokih odmerkov je jasno dokazana. Koncentracije etanola v krvi 

mater, pri katerih se ti učinki pojavljajo, obsegajo količine, ki jih pri izpostavljenosti z vdihavanjem pri ob-

močjih koncentracij, ki lahko obstajajo na delovnem področju, ni mogoče doseči. 

d) Preobčutljivost: 

Ni dokazov o preobčutljivosti. 

e) Rakotvornost: 

Ni dokazov o rakotvornosti. 

f) Mutagenost: 

Na voljo ni dovolj podatkov (rezultati mikrobioloških testov so bili negativni ali vprašljivi). 

g) Strupenost za razmnoževanje: 

Za tveganje škode za nerojene otroke pri upoštevanju vrednosti maksimalne koncentracije na delovnem 

mestu/vrednosti biološke sprejemljivosti na delovnem mestu ni bojazni. 

Drugi podatki: Ne 
 

 
 

12 Ekotoksikološke informacije 

Izdelek rahlo ogroža vodo (WGK 1). 

Drugih podatkov o izdelku ni na voljo. 

Za čiste sestavine so na voljo naslednji podatki: 
 

Čisti etanol: 

Ekološka toksičnost: Lahko biološko razgradljiv. Kopičenja v organizmih ni pričakovati. Hitra abiotska raz-

gradnja v zraku. V visokih koncentracij škodljivo vpliva na vodne organizme (kot pri ljudeh). Pri pravilnem 

ravnanju ni pričakovati motenj v sistemih za čiščenje odpadnih voda. Gl. tudi pog. 2.3 
 
 

Ekotoksikološki podatki: 

Strupenost za ribe: 

Ribe:   42–14200 mg/l/96 h; povprečna vrednost:  11000 mg/l/96 h [GESTIS] 

Leuciscus idus: LC50:    8140 mg/l/48 h [Merck] 

Raki: LC50:1030–1190 mg/l/48 h; povprečna vrednost: 1110 mg/l/48 h [GESTIS] 

Strupenost za vrsto Daphnia:  Daphnia:    EC0: 7800 mg/l [Merck] 

Daphnia magna:  EC50:    9268–14221 mg/l/48 h [Merck] 

Strupenost za bakterije: Pseudomonas putida:EC5:   6500 mg/l/16 h [Merck] 

Strupenost za alge:  Scenedesmus quadricauda:  IC5: 5000 mg/l/7 d [Merck] 

Protozoji:  Entosiphon sulcatum:  EC5: 65 mg/l/72 h [Merck] 
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Drugi podatki (vsi [Merck]): 

BSB5:   0,93–1,67 g/g 

CSB:   1,99 g/g 

ThSB:   2,10 g/g 

Biološka razgradljivost: 94 %: lahko biološko razgradljivo (smernice za testiranje št. 301E OECD) 

Porazdelitev log P(o/w):  –0,32(Kopičenja v organizmih ni pričakovati.) 

WGK:   1 (rahlo ogroža vodo) VwVwS, Pril. 1, id. št. 96 

Rezultati ocenjevanja lastnosti PTB 

Ni razvrščena kot snov PBT in vPvB. 

Drugi škodljivi učinki 

Podatkov ni na voljo 
 

Čisti 2-metil-1-propanol: 

Ekološka toksičnost:  

Lahko biološko razgradljiv. Kopičenja v organizmih ni pričakovati.  V visokih koncentracij škodljivo vpliva 

na vodne organizme. Pri pravilnem ravnanju ni pričakovati motenj v sistemih za čiščenje odpadnih voda. 
 

Ekotoksikološki podatki: 

Strupenost za ribe:   

Ribe:   1330–2030 mg/l/96 h; povprečna vrednost: 1510 mg/l/96 h [GESTIS] 

Pimephalis promelas:LC50: 1430 mg/l/96 h [Merck] 

Raki:  LC50: 3720–20700 mg/l/48 h; povprečna vrednost: 9280 mg/l/48 h [GESTIS] 

Strupenost za vrsto Daphnia: Daphnia magna: EC50: 1439 mg/l/ 48h [Merck]  

Strupenost za bakterije:  Photobakterium phosporeum: EC50: 1225 mg/l/15 min (test Microtox) 

[Merck] 

Strupenost za alge:  Desmodesmus subspicatus:  IC50: 1250 mg/l/48 h Merck] 

Protozoji:  Entosiphon sulcatum:  IC5: 295 mg/l/72 h [Merck] 
 

Drugi podatki (vsi [Merck]): 

BSB:   64 % ThSB/5d 

CSB:  100 % ThSB  

ThSB:   2060 g/g 

Biološka razgradljivost:  99 %/14 d: lahko biološko razgradljiv (modificiran preskus za preverjanje 

OECD) 

Porazdelitev log P(o/w):  0,79 (25 °C, eksperimentalno) (Kopičenja v organizmih ni pričakovati.) 

WGK: 1 (rahlo ogroža vodo) VwVwS, Pril. 2, id. št. 131 
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13 Odstranjevanje 

Izdelek: 

Odlaganje za predelavo ob upoštevanju uradnih predpisov. 

Glede pravilnega šifranta odpadkov se priporoča posvet s podjetjem za odstranjevanje odpadkov. 

Klasifikacijske številke odpadkov v skladu z nem. Uredbo o klasifikacijskem seznamu odpadkov 

(AVV) 

14 06 03* 

Navedba odpadka: druga topila in mešanice topil 

Odpadki, prepojeni z izdelkom (npr. absorpcijski material): klasifikacijska številka: 15 02 03 

Navedba odpadka: sorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe in zaščitna oblačila, ki niso navedeni pod 15 

02 02* (klasifikacijske številke in navedbe odpadkov po AVV) 

Očiščena oz. popolnoma izpraznjena embalaža 

Nekontaminirano in očiščeno embalažo je mogoče oddati za predelavo. Priporočeno čistilno sredstvo: 

voda. 

a) Embalaža iz umetne mase: 

Klasifikacijska številka odpadka: 15 01 02 Navedba odpadka: plastična embalaža  

b) Embalaža iz kovine: 

Klasifikacijska številka odpadka: 15 01 04 

Navedba odpadka: kovinska embalaža (klasifikacijske številke in navedbe odpadkov po AVV) 
 

14 Podatki o prevozu 

Kopenski prevoz ADR/RID 

Razvrstitev 

Razred: odpade Številka nevarnosti: odpade 

Številka UN: odpade Razvrstitvena koda: odpade 

Naziv blaga 

odpade 

Povzročitelj nevarnosti 

odpade 

Embalaža 

Skupina embalaže: odpade 

Varnostni znaki: odpade 

Pripomba: 

Za vodne raztopine etilnega alkohola do 24 vol.-% alkohola ni predpisov  
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Pomorski prevoz IMDG/GGVSee  

Razvrstitev 

Koda IMDG: odpade EmS: odpade 

Številka UN: odpade Marine Pollutant: odpade 

Naziv blaga 

odpade 

Povzročitelj nevarnosti 

odpade 

Embalaža 

Skupina embalaže: odpade 

Varnostni znaki: odpade 

Pripomba: 

Za vodne raztopine etilnega alkohola do 24 vol.-% alkohola ni predpisov 
 

Zračni prevoz ICAO-TI in IATA-DGR 

Razvrstitev 

Razred: odpade 

Številka UN: odpade 

Naziv blaga 

odpade 

Povzročitelj nevarnosti 

odpade 

Embalaža 

Skupina embalaže: odpade 

Varnostni znaki: odpade 

Pripomba: 

Za vodne raztopine etilnega alkohola do 24 vol.-% alkohola ni predpisov 
 

15 Zakonsko predpisani podatki 

Zakonsko predpisani podatki za snov ali zmes 

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, 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, avtoriza-

ciji in omejevanju kemikalij (REACH), Zakon št. 258/2000 Slg. o varovanju javnega zdravja v kasneje 

izdanih predpisih, vladna uredba št. 361/2007 Slg. o določanju pogojev za zaščito zdravja pri delu. Zakon 

št. 356/2003 Slg. o kemičnih snoveh in zmeseh v kasneje izdanih zakonih. 
 

Ocena varnosti 

Za snovi v tej zmesi niso bile izvedene ocene varnosti. 
 

Državni predpisi v Nemčiji 

Razred ogrožanja voda 

Razred (WGK): 1 rahlo ogroža vodo (lastna ocena) 
 

Tehnično navodilo za zrak (TA Luft) 

Št. 5.2.5: Organske snovi, razen snovi v obliki praha: 

maks. masna koncentracija: 50 mg/m3 ali maks. masni pretok: 

0,50 kg/h (izračunan kot skupna vsebnost ogljika) 
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Uredba o motnjah (12. BImSchV – Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes) 

Priloga I – št. 7b: Količinski prag: 1. stavek: 5.000.000 kg;  

2. stavek: 50.000.000 kg  
 

Uredba o topilih (31. BImSchV – Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes) 

Delež HOS <24,5 % 
 

Drugi predpisi, omejitve in uredbe o prepovedih: 

Upoštevajte omejitve zaposlovanja po zakonu o varstvu mladih ljudi pri delu (94/33/ES). 

Tehnični list združenja BG-Chemie: BGI 621: Topila 

Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 Title III (Emergency Planning and 

Community Right-to-Know Act of 1986) Section 313 (predpisi o odgovornosti pri onesnaženih 

področjih) 

Po svojem najboljšem znanju izjavljamo, da ta izdelek ne vsebuje kemičnih snovi v obsegu, ki bi ga bilo 

treba prijaviti v skladu s tem zakonom. 
 

US Toxic Substances Control Act (zakon o nadzoru strupenih snovi) 

Vse sestavine tega izdelka so navedene v TSCA Inventory (seznamu nevarnih snovi), zanje ne veljajo 

zahteve seznama TSCA Inventory v skladu s 40 CFR 720.30 ali pa ustrezajo PMN Polymer Exemption 

40 CFR 723 250. 
 

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS) (Evropski seznam 

starih snovi) 

Sestavine tega izdelka so navedene v Evropskem seznamu starih snovi oz. zanje ne veljajo zahteve tega 

seznama. 
 

16 Drugi podatki 

Seznam stavkov H (celotno besedilo), ki so navedeni v oddelku 2 tega varnostnega lista 

Celotno besedilo stavkov H je navedeno v oddelkih 2 in 3. 

Izdajatelj varnostnega lista 

Odd. QM (telefon +49 (0) 2680 / 1810 
 

Podatki v tem varnostnem listu veljajo samo za navedeni izdelek in ustrezajo našemu trenutnemu znanju 

in izkušnjam ter niso nujno izčrpni. Podatki ne predstavljajo zagotovitve lastnosti opisanega izdelka. V 

primeru nepričakovanih učinkov ali lastnosti tega izdelka varnostni list ne predstavlja nadomestila za 

posvet usposobljenih strokovnjakov. Za uporabo v skladu z veljavnimi zakoni je odgovoren uporabnik. Za 

primere nepravilne uporabe ne prevzemamo odgovornosti! 
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