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ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI / ZMESI IN DRUŽBE / PODJETJA   
1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime  

  Super V - čistilo za vetrobransko steklo
1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe     
   Pomembne identificirane uporabe 

  Surovina v kemijski industriji.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
  Dobavitelj 
   PROKEMING, d.o.o.
  Svetovanje, projektiranje, inženiring
  Košenice 47
  8000 Novo mesto
  Tel.: 040-617-511 
  E-mail: info@prokeming.si

1.4. Telefonska številka za nujne primere
V primeru zastrupitve oziroma zdravstvene ogroženosti, se nemudoma obrnite na svojega osebnega 
zdravnika ali najbližjega dežurnega zdravnika; v primeru življenske ogroženosti pokličite 112.

ODDELEK 2. DOLOČITEV NEVARNOSTI   
2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) 
Flam. Liq. 2; H225 ⇘ Lahko vnetljiva in hlapljiva tekočina.
Acute Tox. 4; H302 ⇘ Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Skin Irrit.2; H315 ⇘ Povzroča draženje kože.
Skin Sens.; H317 ⇘ Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Eye Irrit. 2; H319 ⇘ Povzroča hudo draženje oči.
Acute Tox. 4; H332 ⇘ Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
STOT SE 3; H335 ⇘ Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
STOT SE 3; H336 ⇘ Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
Aquatic Chronic 1; H410 ⇘ Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2. Elementi etikete
2.2.1 . Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP] 

   
Opozorilna beseda:  Nevarno!
H225 ⇘ Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H319 ⇘ Povzroča hudo draženje oči.
H336 ⇘ Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
P100  ⇘ Hranite zunaj dosega otrok. 
P101  ⇘ Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. 
P210 ⇘ Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje 
prepovedano. 
P233  ⇘ Hraniti v tesno zaprti posodi. 
P241 ⇘ Uporabiti električno opremo/prezračevalno opremo/opremo za razsvetljavo, odporno proti 
eksplozijam. 
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P243 ⇘ Ukrepati za preprečitev statičnega naelektrenja. 
P280 ⇘ Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 
P303 + P361 + P353 ⇘ PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo 
izprati z vodo ali prho. 
P304 + P340 ⇘ PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki 
olajša dihanje. 
P305 + P351 + P338 ⇘ PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne 
leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. 
P370 + P378 ⇘ Ob požaru: za gašenje uporabiti ogljikov dioksid, peno ali gasilni prah. 
P403 + P235 ⇘ Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. 
P501  ⇘ Odstraniti vsebino/posodo v skladu s predpisi o ravanaju z odpadki. 

2.2.2. Vsebuje: 
Etanol (CAS: 64-17-5, EC: 200-578-6, Indeks: 603-002-00-5),
izopropil alkohol (CAS: 67-63-0, EC: 200-661-7, Indeks: 603-117-00-0),
terc-butil alkohol (CAS: 75-65-0, EC: 200-889-7, Indeks: 603-005-00-1),
etolat TD 90/90% (CAS: 9043-30-5, Indeks: polimer).

2.2.3. Posebna opozorila 
Posebne nevarnosti niso znane ali pričakovane.

2.3. Druge nevarnosti
Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes.
Proizvod ne vsebuje snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene (PBT), oz. snovi, ki 
so zelo obstojne in se zelo lahko kopičijo v organizmih (vPvB).    

ODDELEK 3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH   
3.1. Snovi

Za zmesi glej 3.2. 

3.2. Zmesi
Naziv CAS

EC 
Indeks

% Razvrstitev v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1272/2008 
(CLP)

Registracijska št. 
REACH

Etanol 64-17-5
200-578-6
603-002-00-5

≥86,4 w/w% Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319

—

Izopropil alkohol 67-63-0
200-661-7
603-117-00-0

5,62 w/w% Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336

—

Terc-butil alkohol 75-65-0
200-889-7
603-005-00-1

0,09 w/w% Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
Acute Tox. 4; H332
STOT SE 3; H335

—

Etolat TD 90/90% 9043-30-5 0,2 V/V% Eye Irrit. 2; H319
Acute tox. 4; H302

—

Dišavna 
kompozicija 
Jabolko 32727

0,08 V/V% Skin Irrit.2; H315
Skin sens.; H317
Aquatic Chronic 1; H410
Acute tox. 4; H302

—

Barva – zelena 
06061

0,02 V/V% —

Voda 3,7 V/V% —

Volumenski procent etanola pri 20˚C je 96,0 V/V%.
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ODDELEK 4. UKREPI ZA PRVO POMOČ  

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošne opombe 

Ob nezgodi ali slabem počutju takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo. 
Nezavestnemu ponesrečencu ne dajati ničesar jesti ali piti. Ponesrečenca položiti v bočni položaj 
in poskrbeti za prehodnost dihalnih poti.

Po vdihavanju 

Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje. Zrahljati tesna oblačila, kot 
so ovratnik, kravata, pas.

Pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati 
zdravniško pomoč. V primeru zastoja dihanja ponesrečencu nuditi umetno dihanje.

Po stiku s kožo 

Onesnažena oblačila in obutev odstraniti. Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, takoj izprati z 
obilico vode in milom. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiščite zdravniško pomoč.

Po stiku z očmi 

Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Kontaktne leče odstraniti, če to lahko 
storimo varno/enostavno. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč.

Po zaužitju 

Ne izzvati bruhanja! Usta temeljito sprati z vodo. Če je oseba pri zavesti, naj popije malo vode. (2-4 
kozarce); Nezavestni osebi ne dajati ničesar v usta. Takoj poiskati zdravniško pomoč! Zdravniku 
pokazati varnostni list ali etiketo.

4.2.  Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje 

Prekomerna izpostavljenost meglicam ali hlapom lahko povzroči draženje dihal.
Kašelj, kihanje, smrkanje, oteženo dihanje.
Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.
Znaki/simptomi lahko vključujejo glavobol.
Zmedenost, dezorientacija.
Utrujenost.

V stiku s kožo 

V stiku s kožo lahko povzroči draženje (rdečica, srbečica).
Lahko povzroči suho in razpokano kožo.

V stiku z očmi 

Rdečica, solzenje, bolečina.

Zaužitje 

Pekoč občutek.
Lahko povzroči slabost/bruhanje in drisko.
Lahko povzroči glavobol, slabost, omotičnost.
Nezavest.

4.3.  Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
—
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ODDELEK 5. PROTIPOŽARNI UKREPI   

5.1.  Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje 
Ogljikov dioksid CO2, gasilni prah, razpršen vodni curek, alkoholno obstojna pena.

Neustrezna sredstva za gašenje
Direktni vodni curek.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Nevarni proizvodi izgorevanja
V primeru požara je možno tvorjenje strupenih plinov; preprečiti vdihavanje plinov/dima. Pri gorenju 
nastaja: ogljikov monoksid (CO), ogljikov dioksid (CO2).

5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi
Lahko vnetljiva tekočina. Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru ali ob segrevanju. Hlapi so 
težji od zraka in se zadržujejo pri tleh. Z zrakom lahko tvorijo eksplozivne zmesi. Hlapi potujejo po 
tleh, lahko se vnamejo na oddaljenem mestu in povratno udarijo nazaj. Pri prekomernem segrevanju 
lahko pride do eksplozije vsebnikov. Negoreče proizvode hladiti z vodo in jih po možnosti odstraniti 
s področja požara. Iztekanje v kanalizacijo lahko povzroči požar ali eksplozijo.

Varovalna oprema
Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2014), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 
15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003 +A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat (SIST EN 
137:2006).

Dodatne informacije
Kontaminirano odpadno vodo od gašenja moramo zbrati in jo odstraniti po predpisih; ne smemo je 
spustiti v kanalizacijo.

ODDELEK 6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH   

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili
6.1.1.  Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema
Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8).

Postopki v sili
Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Zavarovati možne vire vžiga in/ali toplote - ne kaditi! Ukrepajte 
le, če ste usposobljeni in če lahko to storite varno. Evakuirati nevarno območje. Preprečiti dostop 
nezaščitenim osebam. Preprečiti dostop nepooblaščenim osebam. Razlitega/razsutega materiala 
se ne dotikajte in ne hodite po njem. Onemogočiti uporabo odprtega ognja in zavarovati morebitne 
vire vžiga. Preprečiti statično naelektrenje. Ne vdihavajte hlapov/meglic. Preprečiti stik s kožo in očmi.

6.1.2. Za reševalce
Uporabiti osebna zaščitna sredstva.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi
S primernimi zajezitvami preprečiti izpust v vode/odtoke/kanalizacijo ali na prepustna tla. V primeru 
večjega izpusta v vode ali na prepustna tla poklicati center za obveščanje (112).

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje
6.3.1.  Za zadrževanje

Razlitje zajeziti, če to ne predstavlja tveganj.
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6.3.2. Za čiščenje
Večje količine zajeziti in prečrpati v posode, ostanek pa pobrati z vpojnim materialom in shraniti v 
posebne posode ter oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Proizvod absorbirati z inertnim 
materialom (absorbent, pesek), ga pobrati v posebne posode in oddati pooblaščenemu prevzemniku 
odpadkov. Nositi ustrezno osebno varovalno opremo.

6.3.3. Druge informacije
Jaške in kanale je treba zaščititi pred prodiranjem proizoda.

6.4. Sklicevanje na druge oddelke
Glej tudi oddelka 8 in 13.

ODDELEK 7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE   

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje
7.1.1.  Zaščitni ukrepi

Ukrepi za preprečevanja požara

Zagotoviti dobro prezračevanje. Hraniti/uporabljati ločeno od virov vžiga. Ne kaditi! Uporabljati 
eksplozijsko varno opremo (ventilatorji, osvetlitev, delovne priprave in naprave, itd.). Uporabljati 
neiskreče orodje. Preprečiti statično naelektrenje.

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu

—

Ukrepi za varstvo okolja

—

7.1.2.  Nasveti o splošni higieni dela
Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Med delom ne jesti, ne piti 
in ne kaditi. Ne vdihavati hlapov/meglice. Preprečiti stik s kožo in očmi.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
7.2.1.  Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Hraniti v zaprti in pravilno označeni embalaži. Hraniti v hermetično zaprti embalaži. Hraniti v hladnem 
in dobro prezračevanem prostoru. Hraniti v suhem prostoru. Zaščititi pred odprtim ognjem, vročino 
in direktnimi sončnimi žarki. Preprečiti statično

naelektrenje. Hraniti ločeno od vnetljivih snovi. Hraniti ločeno od oksidantov. Hraniti ločeno od kislin. 
Hraniti ločeno od baz. Hraniti ločeno od peroksidov. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

7.2.2. Embalažni materiali
Hraniti le v originalni embalaži. 

7.2.3.  Zahteve za skladiščne prostore in posode
Glej odstavek 7.2.1.

7.2.4.  Skladiščni razred
Razred skladiščenja: 3

7.2.5.  Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

—
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ODDELEK 8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA   

8.1. Parametri nadzora
8.1.1.  Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Naziv (CAS) Mejne
Vrednosti

Kratkotrajna
izpostavljenost

Opombe Biološke mejne vrednosti

ml/m3

(ppm)
mg/m3 ml/m3

(ppm)
mg/m3

Etanol; etilalkohol 
(64-17-5)

1000 1900 4000 7600 Y

2-metil-2-propanol; 
terc-butilalkohol 
(75-65-0)

20 62 80 248

Propan-2-ol;  
izopropilalkohol;
izopropanol 
(67-63-0)

200 500 800 2000 Y, BAT aceton: kri - ob koncu 
delovne izmene - 25 mg/l
aceton: urin - ob koncu 
delovne izmene - 25 mg/l

8.1.2.  Informacije o postopkih spremljanja
SIST EN 14042:2003 Identifikator naslova: ozračje delovnega mesta. Navodila za uporabo postopkov 
za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim dejavnikom.

8.1.3.  DNEL/DMEL vrednosti

Za sestavine

Naziv Tip Pot 
izpostavljenosti

Trajanje 
izpostavljenosti

Vrednost Opombe

Etanol 
(64-17-5)

delavec inhalacijsko kratkotrajno  
(lokalni učinki)

1900 mg/m³

Etanol 
(64-17-5)

potrošnik inhalacijsko kratkotrajno  
(lokalni učinki)

950 mg/m³

Etanol 
(64-17-5)

potrošnik oralno dolgotrajno 
(sistemski učinki)

87 mg/m³

Etanol 
(64-17-5)

delavec dermalno dolgotrajno 
(sistemski učinki)

343 mg/kg tt/dan

Etanol 
(64-17-5)

potrošnik dermalno dolgotrajno 
(sistemski učinki)

206 mg/kg tt/dan

Etanol 
(64-17-5)

delavec inhalacijsko dolgotrajno 
(sistemski učinki)

950 mg/m³

Etanol 
(64-17-5)

potrošnik inhalacijsko dolgotrajno 
(sistemski učinki)

114 mg/m³

8.1.4.  PNEC vrednosti

Za sestavine

Naziv Pot izpostavljenosti Vrednost Opombe

Etanol (64-17-5) sladka voda 0,96 mg/L
Etanol (64-17-5) usedline (sladka voda) 3,6 mg/kg suha teža
Etanol (64-17-5) morska voda 0,79 mg/L
Etanol (64-17-5) čistilna naprava 580 mg/L
Etanol (64-17-5) zemlja 0,63 mg/kg suha teža
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8.2. Nadzor izpostavljenosti
8.2.1.  Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi 
uporabami
Skrbeti za osebno higieno - umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Med delom ne jesti, 
piti ali kaditi. Preprečiti stik z očmi in kožo. Ne vdihavati  hlapov/aerosolov. Če tehnični ukrepi za 
zmanjšanje izpostavljenosti delavcev ne zadoščajo in so mejne vrednosti nevarnih snovi v zraku 
presežene, je treba uporabiti osebno varovalno opremo.

Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti
Onesnažena oblačila takoj odstraniti in jih očistiti pred ponovno uporabo.

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti
Poskrbeti za dobro prezračevanje in lokalno odsesavanje na mestih s povečano koncentracijo.

8.2.2. Osebna zaščitna oprema
Zaščita oči in obraza
Zaščitna očala s stransko zaščito (SIST EN 166:2002).

Zaščita rok
Zaščitne rokavice (SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018, SIST EN 374-2:2015, SIST EN 16523-1:2015+A1:2018, 
SIST EN 374-4:2014). Upoštevati navodila proizvajalca glede uporabe, shranjevanja, vzdrževanja in 
zamenjave rokavic. Ko se pokažejo

poškodbe ali prvi znaki obrabe, je potrebno rokavice takoj zamenjati. Čas penetracije določi 
proizvajalec zaščitnih rokavic in ga je potrebno upoštevati.

Ustrezni materiali

Material Debelina Čas prebojnosti Opombe
Neopren > 480 min
Butil kavčuk > 480 min
Nitril > 480 min
Viton (fluoriran kavčuk) > 480 min

Zaščita kože
Bombažna zaščitna delovna obleka (SIST EN ISO 13688:2013) in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo 
(SIST EN ISO 20345:2012).

Zaščita dihal
Pri normalni uporabi in ustreznem prezračevanju ni potrebna. Pri nezadostnem prezračevanju 
uporabiti zaščito za dihala. Zaščitna maska (SIST EN 136:1998/AC:2004) ali polmaska (SIST EN 
140:1999/AC:2000) s filtrom A (SIST EN 14387:2004 +A1:2008).

8.2.3.  Nadzor izpostavljenosti okolja
Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti
Preprečiti izpustitev v vodotoke, kanalizacijo ali podtalnico.



Datum izdelave ⇘ 23. julij 2020

Št. izdaje ⇘ 01

Stran ⇘ 8 / 13
varnostni 
list

ČISTILO ZA  
VETROBRANSKO STEKLO

SuperV

PROKEMING d.o.o.

Svetovanje, projektiranje, inženiring
Košenice 47

8000 Novo mesto

info@prokeming.si

ODDELEK 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI   

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
Agregatno stanje tekoče
Barva zelena
Vonj rahel vonj jaboka in alkohola 

Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje
pH Ni podatkov.
Tališče/ledišče -114 °C
Začetno vrelišče in območje vrelišča 78°C
Plamenišče 12 – 226 vol %
Hitrost izparevanja Ni podatkov.
Vnetljivost (trdno, plinasto) Ni podatkov.
Eksplozijske meje 3,3 – 15 vol %
Parni tlak Ni podatkov.
Relativna gostota par/hlapov 1,6
Relativna gostota Gostota: 0,79 – 0,81 g/cm3 pri 20 °C
Topnost (z navedbo topila) voda: topno
Porazdelitveni koeficient Oktanol-voda (log Pow): -0,35
Temperatura samovžiga cca. 425°C
Temperatura razpadanja Ni podatkov.
Viskoznost Ni podatkov.
Eksplozivne lastnosti Proizvod ni eksploziven, vendar hlapi v stiku z zrakom 

lahko tvorijo eksplozivne zmesi.
Oksidativne lastnosti Ni podatkov.

ODDELEK 10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST   
10.1. Reaktivnost

Etanol burno reagira z močnimi oksidanti, močnimi reducenti, kislinami, kislinskimi anhidridi, 
alkalijskimi kovinami in peroksidi.

10.2. Kemijska stabilnost
Stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za delo/ravnanje/skladiščenje (glej Oddelek 
7). Etanol je stabilen pri normalni temperaturi.

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij
Obstaja nevarnost eksplozije pri reakciji z alkalijskimi kovinami, alkalijskimi oksidi, kislinskimi 
anhidridi, srebrovim nitratom, srebrom, dušikovo kislino, srebrovim nitratom/amonijak, srebrov 
oksid/amonijak.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Zavarovati pred vročino, direktnimi sončnimi žarki, odprtim ognjem, iskrenjem. Hlapi lahko z zrakom 
tvorijo eksplozivne zmesi.
Preprečite nastajanje statične elektrike.

10.5. Nezdružljivi materiali
Vnetljive snovi.
Kisline. Alkalije.
Oksidanti. Reducenti.
Peroksidi. Alkalijske kovine.

10.6. Nevarni produkti razgradnje
Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnih produktov razkroja. Pri gorenju/eksploziji se sproščajo 
plini, ki predstavljajo nevarnost za zdravje. Ogljikov dioksid; ogljikov monoksid.
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ODDELEK 11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI   

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

(a) Akutna strupenost

Naziv Pot 
izpostavljenosti

Tip Vrsta Čas Vrednost Metoda Opombe

Etanol
(64-17-5)

oralno LD50 podgana 10470 mg/kg

Etanol 
(64-17-5)

dermalno LD50 15800 mg/kg

Etanol 
(64-17-5)

inhalacijsko LC50 podgana 4 h 30000 mg/m³

Izopropil alkohol 
(67-63-0) 

oralno LD50 podgana 5280 mg/kg

Izopropil alkohol 
(67-63-0)

dermalno LD50 kunec 12800 mg/kg

Terc-butil 
alkohol 
(75-65-0)

oralno LD50 podgana 2733 mg/kg

Terc-butil 
alkohol 
(75-65-0)

dermalno LD50 kunec > 2000 mg/kg

(b) Jedkost za kožo/draženje kože 

Naziv Vrsta Čas Rezultat Metoda Opombe
Etanol (64-17-5) kunec ne draži
Izopropil alkohol (67-63-0) kunec ne draži
Terc-butil alkohol (75-65-0) kunec ne draži

(c) Resne okvare oči/draženje

Naziv Vrsta Čas Rezultat Metoda Opombe
Etanol (64-17-5) kunec dražilno
Izopropil alkohol (67-63-0) kunec dražilno
Terc-butil alkohol (75-65-0) kunec rahlo draži

(d) Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože

Naziv Pot 
izpostavljenosti

Vrsta Čas Rezultat Metoda Opombe

Izopropil 
alkohol 
(67-63-0)

- morski 
prašiček

ne povzroča 
preobčutljivosti

Terc-butil 
alkohol 
(75-65-0)

- morski 
prašiček

ne povzroča 
preobčutljivosti

(e) Mutagenost (za zarodne celice)

Ni podatkov.

(f) Rakotvornost

Ni podatkov.
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(g) Strupenost za razmnoževanje

Naziv Vrsta 
reproduktivne 
toksičnosti

Tip Vrsta Čas Vrednost Rezultat Metoda Opombe

Etanol 
(64-17-5)

Strupenost za 
razmnoževanje

NOAEL 13800 mg/
kg

2-generacijska 
študija

Etanol 
(64-17-5)

Strupenost za 
razmnoževanje

NOAEC 16000 ppm inhalacijsko

Povzetek ocene lastnosti CMR
Ni podatkov.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost
Dodatne informacije
Lahko povzroči zaspanost in omotico.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

Naziv Pot 
izpostavljenosti

Tip Vrsta Čas Organ Vrednost Metoda Opombe

Etanol 
(64-17-5)

- NOAEL 1730 mg/kg tt/dan

(j) Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)
Ni podatkov.

ODDELEK 12. EKOLOŠKI PODATKI   

12.1. Strupenost
12.1.1.  Akutna (kratkotrajna) strupenost

Za sestavine

Sestavina 
(CAS)

Tip Vrednost Čas Vrsta Organizem Metoda Opombe

Etanol 
(64-17-5)

LC50 11200mg/L 24 h ribe

EC10/LC10 
ali NOEC

9,6mg/L 48 h nevretenčarji

EC10/LC10 
ali NOEC

11,5mg/L 96 h alge

Izopropil 
alkohol 
(67-63-0) 

LC50 9640 ppm 96 h ribe
EC50 13299 mg/L 48 h raki Daphnia 

magna
EC5 > 1000 mg/L 72 h alge

Terc-butil 
alkohol 
(75-65-0)

LC50 6410 mg/L 96 h ribe
EC50 933 mg/L 48 h raki Daphnia 

magna
IC5 > 1000 mg/L 72 h alge

12.1.2. Kronična (dolgotrajna) strupenost
Ni podatkov.
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12.2. Obstojnost in razgradljivost
12.2.1. Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje

Ni podatkov.

12.2.2. Biorazgradljivost
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. 

Dodatne informacije
V večjih koncentracijah strupen za vodne organizme (ribe, raki, plankton).
Ribe: LC50 = 12900 -153000 mg/l (96 ur, postrvi)
Nevretenčarji: EC50 = 5000 mg/I (48 ur, Daphnia Magna)
Mikroorganizmi: IC50 = 5000 mg/I (bakterijska inhibicija)

12.3.  Zmožnost kopičenja v organizmih
12.3.1. Porazdelitveni koeficient

Za proizvod
Medij Vrednost Temperatura pH Koncentracija Metoda
Oktanol-voda (log Pow) -0,35

Za sestavine
Sestavina (CAS) Medij Vrednost Temperatura pH Koncentracija Metoda
eEtanol (64-17-5) Oktanol-voda 

(log Pow)
-0,35

12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF)

Za sestavine
Sestavina 
(CAS)

Vrsta Organizem Vrednost Trajanje Rezultat Metoda Opombe

Etanol (64-17-5) BCF 3,2

Dodatne informacije
Bioakumulacija ni pričakovana.

12.4.  Mobilnost v tleh
12.4.1. Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja

Ni podatkov.

12.4.2. Površinska napetost
Ni podatkov.

12.4.3. Absorpcija/desorpcija
Ni podatkov.

Dodatne informacije
Zelo hlapno, hitro izhlapi iz zemeljske površine.

12.5.  Rezultati ocene PBT in vPvB
Snovi v tem pripravku niso razvrščene kot PBT ali vPvB.

12.6.  Drugi škodljivi učinki
Ni podatkov.

12.7.  Dodatne informacije
Za proizvod

Ne dopustiti, da v nerazredčenem stanju oz. v večjih količinah preide v podtalnico, v vodotoke ali 
kanalizacijo.
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ODDELEK 13. ODSTRANJEVANJE   

13.1.  Metode ravnanja z odpadki
13.1.1.  Odstranjevanje izdelkov/embalaže

Odstranjevanje ostankov produkta

Oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov. Preprečiti razlitja/
razsutja ali uhajanje v odtoke/kanalizacijo.

Embalaže

Popolnoma izpraznjeno embalažo oddati pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo. 
V praznih vsebnikih ali vrečkah se lahko nahajajo ostanki pripravka. Neočiščene embalaže ne 
prebadati, rezati ali variti. Izpraznjena in ustrezno očiščena embalaža je primerna za ponovno 
uporabo.

- Številke odpadkov / oznake odpadkov v skladu s seznamom odpadkov (LoW)

15 01 10* - embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi.

ODDELEK 14. PODATKI O PREVOZU   

14.1. Številka ZN
UN117

14.2. Razredi nevarnosti prevoza
3

14.3. Skupina embalaže
II

14.4. Nevarnosti za okolje
NE

14.5. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Omejene količine
1 L

Omejitev za predore
(D/E)

IMDG plamenišče
12 °C, c.c.

IMDG EmS
F-E, S-D

14.6. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC
Blaga se kot razsuti tovor ne sme prevažati v zabojnikih za razsuti tovor, zabojnikih ali na vozilih.
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ODDELEK 15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI   

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
⇘  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)

15.1.  Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin
 (smernica HOS)

Ni relevantno.

15.2. Ocena kemijske varnosti
Ocena kemijske varnosti je bila izdelana za etanol.

ODDELEK 16. DRUGI PODATKI   
 Spremembe varnostnega lista

—
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