
Datum izdaje ⇘ 20. april 2020

Št. izdaje ⇘ 01

Stran ⇘ 1 / 4

PROKEMING d.o.o.

Svetovanje, projektiranje, inženiring
Košenice 47

8000 Novo mesto

prokeming@gmail.com

varnostni 
list

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI / PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA   
1.1. Identifikacija snovi: RAZKUŽILO ZA POVRŠINE IN PROSTOR PROSEPTOL CLEAR

1.2. Podatki o dobavitelju:  PROKEMING, d.o.o.
  Svetovanje, projektiranje, inženiring
  Košenice 47
  8000 Novo mesto
  Tel.: 040 617 511, fax: 07 33 47 064

2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH   
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

H225 ⇘ Lahko vnetljiva in hlapljiva tekočina.

2.2 Elementi etikete

Opozorilna beseda  
Nevarno!  
Lahko vnetljiva in hlapljiva tekočina.

Previdnostni stavki - preprečevanje

P100 ⇘ Hranite zunaj dosega otrok.
P101 ⇘ Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P210 ⇘ Hranite ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano!

Previdnostni stavki – odziv

P301 + P312 ⇘ PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. 
P302 + P352 ⇘ PRI STIKU S KOŽO: Umijte z veliko mila in vode. 
P305 + P351 + P338 ⇘ PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontak-
tne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P501 ⇘ Odstranite vsebino/posodo v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki.    

3. SESTAVA /INFORMACIJEO O SESTAVINAH   
Pripravek vsebuje poleg barve in parfuma naslednjo nevarno snov: 

Kemijsko ime snovi Koncentracija
snovi (g/l)

EINECS 
številka

CAS
številka

Indeks
število

Etanol (96%) 800 g 200-578-6 64-17-5 603-002-00-5

Voda 198,28 g

Dišavna kompozicija 1,5 g

Etolat (alcohol izo-C13, 
poli (9) etosiliran)

0,2 g 9043-30-5

Barvilo 0,02 g
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4. UKREPI ZA PRVO POMOČ  
Stik z obleko ⇘ Odstraniti kontaminirano obleko. 
Vdihavanje ⇘Ponesrečenca prenesite na sveži zrak. Če je potrebno, nudite umetno dihanje, 
pokličite zdravnika.
Stik s kožo ⇘ Takoj slecite kontaminirana oblačila in sezujte kontaminirano obutev. Namilite in 
sperite z obilo vode.
Stik z očmi ⇘ Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, vsaj 15 minut. Pri dolgotrajnem draženju oči 
poiščite zdravnika – specialista.
Zaužitje ⇘ Sperite usta in pijte veliko vode. Nezavestnemu nikoli ne dajajte ničesar v usta.
Po potrebi se posvetujte z zdravnikom.

5. UKREPI OB POŽARU  
Splošne informacije ⇘ Posode lahko eksplodirajo, če so izpostavljene vročini ali ognju. Etanol 
tvori z zrakom eksplozijske mešanice. Hlapi etanola se lahko širijo do izvora ognja, vžgejo in 
lahko nastane povratni udar.
Produkti izgorevanja ⇘ Ogljikovi oksidi.
Primerna sredstva ⇘ Mali požari: C02 , prah. 
Večji požari: univerzalna pena ali pena za gašenje alkoholnih pripravkov, vodna prha.
Zaščitna oprema ⇘ Popolna varovalna oprema in izolacijski dihalni aparat.
Dodatni ukrep ⇘ Posode hladite z vodo.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH  
Osebni ukrepi in zaščita ⇘ Ne vdihavajte hlapov, ne kadite, odstranite vire toplote ali vžiga. Ne 
nosite obleke, ki ni antistatična.
Zaščita okolja ⇘ Zajezite razlitje, da se prepreči iztok v kanalizacijo in s tem kontaminacija 
zemlje.
Čiščenje ob manjših razlitjih ⇘ Razlito tekočino razredčite z vodo in obrišite s krpo ali pa razlito 
tekočino posipajte s primernim vpojnim sredstvom. Nastali odpadek odložite (nevaren odpadek) 
v za to namenjene posode.

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE  
Rokovanje ⇘ Uporabljajte varovalna sredstva, ne vdihavajte hlapov, izogibajte se stikom z očmi, 
po uporabi se temeljito umijte.
Skladiščenje ⇘ V hladnem in dobro prezračenem prostoru, ločeno od močnih oksidantov ter 
izvorov isker in ognja. Hranite v tesno zaprtih posodah.
Primerni materiali ⇘ Kovinski ali plastični sodi ali kontejnerji.    
Dodatne informacije ⇘ Proizvoda in praznega vsebnika ne izpostavljajte toploti in virom vžiga.

8. NADZOR NA IZPOSTAVLJENOSTJO / OSEBNA ZAŠČITA  
Kontrolni parametri ⇘ MDK = 1000 ppm ali 1900 mg/m3 (podatek je podan za etanol).
Zaščita dihal ⇘ Dobro zračenje, po potrebi zaščitna maska s filtrom za hlape.  
Pri višjih koncentracijah uporabite izolacijski dihalni aparat.
Zaščita rok ⇘ Neoprenske ali s PVC-jem prevlečene rokavice.
Zaščita oči ⇘ Varovalna očala.
Zaščita telesa ⇘ Varovalno oblačilo, gumijasti škornji.
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9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI  
Razen za vonj in barvo so ostali podatki podani za etanol.

Etanol
Izgled  prosojna tekočina Topnost v vodi popolna
 Barva zelena Topnost v drugih topilih     topen v polarnih topilih
 Vonj značilen - prijeten Vnetišče cca 425 0C  

Gostota  0,7906 g/cm3 (pri 20 0C) Plamenišče 12 – 226 vol. %

Tališče cca -114 0C Relativna gostota hlapov 1,6
Vrelišče 78 0C - 80 0C Eksplozijska meja 

 ⇘ spodnja
 ⇘ zgornja

3,3 vol. %
15,0 vol. %

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST  
Podatki so podani za etanol.

Etanol
Stabilnost Stabilen pri normalnih pogojih uporabe.

Nevarne okoliščine Prisotnost odprtega ognja, virov vžiga in kompatibilnih 
nevarnih materialov, oksidantov.

Nevarni materiali močni oksidanti, močne anorganske kisline, alkalijske kovine

Nevarni producti izgorevanja CO, C02

Polimerizacija Do polimerizacije ne pride.

Dodatne informacije Pri reakcijah z alkalijskimi kovinami se sprošča vodik, kar 
lahko pomeni resno nevarnost. 

V prisotnosti srebrovega nitrata ali živosrebrnega nitrata se 
lahko tvorijo odgovarjajoči fulminati, ki so eksplozivne snovi.

11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE  
Podatki so podani za etanol.

11.1 Akutna toksičnost

Inhalacija ⇘ LC50/4h = 39 mg/kg ( miši)
Oralno ⇘ LD50 = 7060 mg/kg (podgana)
Dermalno ⇘ LD50 > 20000 mg/kg

11.2 Ostali podatki za pripravek (učinki/simptomi)

Stik s kožo ⇘ Po daljšem stiku možnost nastanka dermatitisa.
Stik z očmi ⇘ Nastanek draženja.
Vdihavanje ⇘ Povzroča draženje sluznice, nevarnost absorbcije.
Zaužitje ⇘ Lahko povzroča slabost in bruhanje, pri večjih količinah pa glavobol, omotico, 
zaspanost, vrtoglavico in nezavest.
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12. EKOLOŠKE INFORMACIJE  
Podatki so podani za etanol.

Etanol
Biološka razgradljivost BPK je 94 % od teoretične potrebe po kisiku (20 dnevni test) 

Teoretična potreba po kisiku je 2,1 mg/mg                              
KPK      1,99 mg/mg

Biološka akumulacija Log P Oct/H2 O 0,30 izmerjen

Akutna strupenost 
⇘  ribe: 
⇘  nevretenčarji: 
⇘  mikroorganizmi:

v večjih koncentracijah strupen za vodne organizme 
LC50 = 12900 -153000 mg/l (96 ur, postrvi)
EC50 = 5000 mg/I (48 ur, Daphnia Magna)
IC50 = 5000 mg/I (bakterijska inhibicija)

13. SMERNICE ZA ODSTRANJEVANJE  
Odstranjevanje pripravka ⇘ V skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki.

Odstranjevanje embalaže ⇘ Prazna embalaža: v skladu s Uredbo o ravnanju z embalažo in 
odpadno embalažo.

14. INFORMACIJE O TRANSPORTU  
Cestni / železniški (ADR / RID)

Razred ⇘  3
Embalažna skupina ⇘  II
Številka nevarnost ⇘  33
UN število ⇘  1170
Nalepka nevarnosti ⇘  3

15. ZAKONSKO PREDPISANE INFORMACIJE  
Upoštevani predpisi:

⇘ Zakon o kemikalijah.
⇘ Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov.
⇘ Uredba o ravnanju z odpadki.
⇘ Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.
⇘ Prilogi A in B k Evropskem sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR).
⇘ Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu.
⇘ Uredba (ES): 67/548/EEC, 1999/45/EC, 1907/2006(REACH), 67/548/EEC, 1272/2008(CLP).

16. DRUGE INFORMACIJE  
Informacija v tem varnostnem listu je pravilna in ne bo veljavna, če bo snov uporabljena v kombi- 
naciji z drugim materialom ali postopkom, če to ni posebej navedeno na dan njegove objave. 

Informacija je osnovana zgolj kot napotilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, 
shranjevanje/skladiščenje, transport, odstranjevanje in ne sme biti interpretirana kot jamstvo 
ali specifikacija kakovosti. Informacija se nanaša le na specifični material.
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