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VARNOSTNI LIST 

 

 
 
Datum izdaje: 31.01.2002 

Ime produkta:  
COLORERIA ITALIANA 

DECOLORANT 
 

 
 
Datum tiskanja: 07.06.2004 

 
 
1.IDENTIFIKACIJA PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 
 
Identifikacija pripravka: COLORERIA ITALIANA DECOLORANT 
                                        Belilno sredstvo za tekstil 
Št. izdelka:   
 Uvoznik:  Proizvajalec/dobavitelj:  
Ime: Bitrade, d.o.o. GUABER S.p.A. 
Naslov: Jelovškova 9 

1234 Mengeš, Slovenija  
Via P. Gobetti, 4- 40050 Funo di Argelato 
(BO), Italija 

Telefon: 01 724 86 63 +39 051 6649241 
Fax.: 01 721 01 28 +39 051 6649253 
Klic v sili: Posvetujte se z osebnim oz. 

dežurnim zdravnikom, le v primeru 
življenjske ogroženosti pokličite 
112 

+39 051 6649111 
 
 

 
 
2. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH: 
 
 
Kemijski opis: 
 

 
Vsebuje navedene nevarne snovi 

Kemijsko ime: Konc. 
snovi: 

EC št. CAS št. INDEKS št. Simbol 
R stavki 

Formamidin sulfinska 
kislina  

62-72% 217-157-8  1758-73-2 - Xn; R22-36/38 

Natrijev karbonat 28-38% 207-838-8 497-19-8 011-005-00-2 Xi; R36 

 
 
3. UGOTOVITVE O NEVARNIH SESTAVINAH: 
 
Opis nevarnosti: 
 
Zdravju škodljivo. 
 
Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
Draži oči in kožo. 
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4. UKREPI ZA PRVO POMOČ: 
 
Splošna navodila: V primeru dvoma ali trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč. Predložiti varnostni 

list produkta. Nezavestni osebi ničesar dajati oralno.   
Vdihavanje: Ponesrečenca premestiti na svež zrak. V primeru težav poiskati zdravniško pomoč. 
Stik s kožo Umazana in prepojena oblačila takoj sleči. Kožo takoj sprati z milom in veliko vode. 

V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.  
Stik z očmi: Oči z odprtimi vekami spirati najmanj 15 minut pod tekočo vodo. Poiskati 

zdravniško pomoč. 
Zaužitje: Takoj poiskati zdravniško pomoč. Ne izzivati bruhanja. Usta sprati z vodo. 

Ponesrečencu dati piti vodo. Nezavestni osebi ničesar dajati oralno.  
 

 
 
5. UKREPI OB POŽARU: 
 
Primerna gasilna sredstva: 
Neprimerna sredstva: 

Voda. 
Niso poznana. 

Dodatna opozorila: V primeru požara pri gašenju poskrbeti za ustrezno zaščito. Preprečiti 
iztekanje produktov gašenja v odvodne kanale. 
 

 
 
6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: 
 
Osebni varnostni ukrepi: Upoštevati osebne previdnostne ukrepe v poglavju 7 in 8. Uporabljati 

zaščitne rokavice in zaščitno obleko. 
Ukrepi za zaščito okolja:   
 
 
 
Postopki za 
čiščenje/odstranjevanje: 
 
 
 
 

Preprečiti izpust v podtalnico, površinske vode in kanalizacijo. Če pride 
do razsutja v vodotoke, kanalizacijo ali v tla oziroma po vegetaciji je 
potrebno nemudoma obvestiti za to pristojne organe.  
 
Kontaminiran material omejiti in odstraniti z negorljivimi absorpcijskimi 
sredstvi: pesek, zemlja, diatomejska zemlja ali univerzalno vezivo. Zbrani 
material hraniti v primernih zaprtih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu 
z veljavno zakonodajo.  
Ostanke sprati z vodo.  

 
 
7. RAVNANJE Z NEVARNIM PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE: 
 
Navodilo za varno 
rokovanje: 

Izogibati se direktnemu stiku s kemikalijo. Po uporabi si temeljito umiti 
roke. Pripravka se ne sme uporabljati za druge namene. Prebrati navodila za 
uporabo. Ravnati se po oznakah na embalaži in upoštevati varnostna 
navodila. Med uporabo ne kaditi, piti ali jesti.  

Skladiščenje: Izdelek hraniti v originalni, zaprti embalaži s primerno oznako in etiketo. 
Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od živil, pijače in krmil. 
Skladiščiti v dobro prezračevanem prostoru. Hraniti ločeno od kislin, cinka, 
apna in aluminija. 
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8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU: 
 
Tehnično zaščitni ukrepi: Skrbeti za dobro prezračevanje. Preprečiti stik s kožo ali očmi. Hraniti 

ločeno od hrane in pijače. Pri delu ne jesti, piti ali kaditi.  
Osebni previdnostni ukrepi: 
Zaščita dihal: Uporabljati protiprašno masko. 
Zaščita oči: Nositi zaščitna očala.  
Zaščita rok: Nositi zaščitne rokavice.  
Zaščita kože Nositi zaščitno obleko.  
 
 
9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: 
 
Videz: Prah 
Barva: Bela 
Vonj: Karakteristični 

 
Sprememba stanja  Vrednost/Enota Metoda 

pH: 
Formamidin sulfinska kislina 
Natrijev karbonat  

 
10% raztopina 
1% raztopina 

 
4 

11,1 

 

Vrelišče:   n.a.  
Tališče:  n.a.   
Plamenišče:  n.a.  
Temperatura samovžiga:  n.a.  
Eksplozivnost:  n.a.  
Parni tlak:  n.a.  
Relativna gostota: 
Formamidin sulfinska kislina 
Natrijev karbonat 

  
1,18 g/cm3 

2,533 g/cm3 

 

Viskoznost:  n.a.  
Topnost v vodi:  se topi v vodi  
 
 
10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST: 
 
Stabilnost: 
Nevarne reakcije: 
Nevarni produkti 
razgradnje: 
 

Produkt je stabilen pri normalnih pogojih uporabe. 
Hraniti ločeno od kislin, cinka, apna in aluminija. 
 
Pri ustrezni uporabi ni nevarnosti za nastanek nevarnih razgradnih 
produktov. 

 
 
11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI: 
 
Formamidin sulfinska kislina: 
LD50 (oralno) > 1250 mg/kg 
LC50 (inhalacija)  0,164 mg/l 
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Natrijev karbonat: 
LD50 (oralno) > 2000 mg/kg 
LC50 (inhalacija)  2,3 mg/l 
 
Dražilnost: 
Draži kožo in oči. 

 
 
12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI: 
 
Ker ni na razpolago specifičnih podatkov o pripravku upoštevati osnovne varnostne ukrepe in se izogibati 
izločanju proizvoda v okolje. Preprečiti izpust produkta v podtalnico, tekoče vode ali kanalizacijo. 
Obvestite pristojne organe, če je proizvod kontaminiral tla, kanalizacijo, vodne vire ali onesnažil 
vegetacijo. 
 
 
 
13. ODSTRANJEVANJE: 
 
Odstranjevanje 
pripravka in emabalaže: 
 
 
 
 
 
Šifra odpadka: 

Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva 
ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali 
odstranjevalcu nevarnih  odpadkov. Ravnati mora v skladu s pravilnikom o 
ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, o ravnanju z odpadki ter v skladu 
s pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ravnanju z odpadki. 
Izdelek  ni dovoljeno izlivati v vode, tla ali kanalizacijo. 
 
07 03 04*  druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice 
 

 
 
14. TRANSPORTNI PODATKI: 
 
Proizvod ni klasificiran kot nevaren v predpisih o transportu. 
 
 
 
15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH: 
 
Označevanje je v skladu s Pravilnikoma o razvrščanju pakiranju, in označevanju nevarnih snovi in  
pripravkov (Uradni list RS, št. 101/02): 
 
Simbol nevarnosti in opis nevarnosti proizvoda: 
Xn   Zdravju škodljivo 
 
Nevarne snovi za etiketiranje: 
Formamidin sulfinska kislina, CAS: 1758-73-2, EC: 217-157-8 
Natrijev karbonat, CAS: 497-19-8, EC: 207-838-8 
 
R stavki: 
R22 Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
R36/38 Draži oči in kožo. 
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S stavki: 
S1/2 Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok. 
S3 Hraniti na hladnem. 
S24 Preprečiti stik s kožo. 
S37 Nositi primerne zaščitne rokavice. 
S45 Ob nezgodi ali slabem počutju takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati 
       etiketo. 
S46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. 
 
 
 
16. DRUGE INFORMACIJE: 
 
Informacije v tem Varnostnem listu se nanašajo samo na imenovani materiali in ni nujno, da veljajo, 
kadar se ta material uporablja  v kombinaciji z nekimi drugimi materiali ali v nekem procesu. Te 
informacije so po najboljših spoznanjih in prepričanju dobavitelja točne in zanesljive na dan nastanka 
tega Varnostnega lista. Uporabnikova odgovornost pa je, da ugotovi njihovo uporabnost in primernost v 
njegovih specifičnih prilikah rabe izdelka. 
 
Simboli in R stavki iz 2. točke varnostnega lista: 
Xn Zdravju škodljivo 
Xi Dražilno 
 
R22 Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
R36/38 Draži oči in kožo. 
R36 Draži oči. 
 

 


