
VARNOSTNI LIST

DRAGO LIMESCALE REMOVER

Datum priprave: 29.05.2000

Sprememba: 17.02.2010

Številka različice/popravka: 1

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja:

1.1 Identifikator izdelka

DRAGO LIMESCALE REMOVER

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:
Odrstranjevalec vodnega kamna iz trdnih površin

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:

Distributer za Slovenijo:
BITRADE, D.O.O., Breznikova 26, 1230 Domžale, Slovenija
Tel.: 01 724 86 63, fax: 01 721 01 28
Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: bitrade@siol.net

Proizvajalec:
GUABER s.r.l., Via Isonzo, 67, 40033 Casalecchio Di Reno (Bo), Italy
Tel.: +39 051 9961111, fax: +39 051 9961121
Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list:marzio.boldini@guaber.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere:
Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.
+39 051 664 92 10
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VARNOSTNI LIST

DRAGO LIMESCALE REMOVER

Datum priprave: 29.05.2000

Sprememba: 17.02.2010

Številka različice/popravka: 1

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:

Razvrstitev snovi/zmesi v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008:

Razvrstitev snovi/zmesi v skladu z Direktivo Sveta 67/548/EGS/Direktivo 1999/45/ES:

Xi - Dražilno.
R36/38 - Draži oči in kožo.

2.2 Elementi etikete:

Po Uredbi (ES) št. 1272/2008:

Dodatne informacije:

Po Direktivi Sveta 67/548/EGS/Direktivi 1999/45/ES:

R36/38 Draži oči in kožo.
S2 Hraniti izven dosega otrok.
S25 Preprečiti stik z očmi.
S26 Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
S37 Nositi primerne zaščitne rokavice.
S46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

Dodatne informacije:

Snovi, ki morajo biti označene na izdelku v smislu Uredbe (ES) št. 648/2004 evropskega parlamenta in sveta   o
detergentih:
- <5% kationskih in neionskih površinsko aktivnih snovi
- dišava

2.3 Druge nevarnosti:
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VARNOSTNI LIST

DRAGO LIMESCALE REMOVER

Datum priprave: 29.05.2000

Sprememba: 17.02.2010

Številka različice/popravka: 1

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1 Snovi:

Ime snovi Št. EC

Št. CAS

Št. INDEX

Konc. [%] Razvrstitev v

skladu z Uredbo

(ES) št. 1272/2008

Razvrstitev v

skladu z Direktivo

67/548/EGS

Dušikova kislina 231-714-2

7697-37-2

007-004-00-1

3<=C<3,5 O, C; R 8 - 35

Plurafac LF 400 /

/

/

1<=C<1,5 Xi, N; R38-50

Jabolčna kislina 210-514-9

617-48-1

/

1<=C<1,5 Xi; R36/38

Dodatne informacije: celotno besedilo stavkov o nevarnosti in stavkov R je navedeno v oddelku 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč:

4.1.1 Vdihavanje:

Prizadeto osebo premestiti na svež zrak. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč. V primeru zastoja
dihanja takoj pričeti  s temeljnimi postopki oživljanja in takoj poklicati zdravniško pomoč.

4.1.2 Stik s kožo:

Pri stiku s produktom kožo temeljito sprati z obilo vode. Onesnažena oblačila takoj sleči. Poiskati zdravniško pomoč.
Onesnažena oblačila pred ponovno uporabo oprati, prati ločeno od ostaliih.

4.1.3 Stik z očmi:

Oči z odprtimi vekami spirati pod tekočo vodo. Poiskati zdravniško pomoč.

4.1.4 Zaužitje:

Takoj poiskati zdravniško pomoč. Nezavestni osebi ničesar dajati skozi usta. Bruhanje povzročiti samo pod
zdravniškim nadzorom.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:

/

4.3 Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

null
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VARNOSTNI LIST

DRAGO LIMESCALE REMOVER

Datum priprave: 29.05.2000

Sprememba: 17.02.2010

Številka različice/popravka: 1

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje:

5.1.1 Ustrezna sredstva za gašenje:

CO2, pena, kemični prah, pena, vodna meglica.
Za raztresen ali razlit preparat, ki se ni vžgal, se lahko uporabi vodno meglico za razpršitev vnetljivih hlapov in
zaščito oseb, ki pobirajo izgubljeni material. Embalažo izpostavljeno ognju hladiti z vodno meglico.

5.1.2 Neustrezna sredstva za gašenje:

Voda v polnem curku.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

Preprečiti vdihavanja produktov nepopolnega zgorevanja (ogljikovi oksidi, toksični produkti pirolize, itd.)

5.3 Nasvet za gasilce:

Zaščitna čelada s ščitnikom za oči, protipožarna oblačila (protipožarni suknjič in hlače s trakovi okrog rok, nog in
trupa), rokavice za urgence (protipožarnem protirezne in dielektrične), in avtomatski respirator (samozaščita). Posode
hladiti z vodnimi curki za preprečitev segrevanja preparata in razvoj snovi, potencialno nevarnih za zdravje. V
posodah, ki so bile izpostavljene ognju lahko pride do zvišanja pritiska z nevarnostjo eksplozije.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili:

6.1.1 Za neizučeno osebje:

Upoštevati osebne previdnostne ukrepe v poglavju 7 in 8. Nositi primerno zaščitno opremo. Preprečiti dostop
nepooblaščenim osebam. V primeru nastajanja hlapov/prahu uporabiti primerno dihalno zaščito.

6.1.2 Za reševalce:

Zaustaviti iztekanje, če se to lahko varno stori.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Preprečiti izpust v kanalizacijo, vodna zajetja, podtalnico in vodotoke.  Če pride do razlitja v vodotoke, kanalizacijo
ali v tla oziroma po vegetaciji je potrebno nemudoma obvestiti za to pristojne organe. Razlitje odstraniti s primernim
inertnim absorpcijskim materialom. Zbrani material hraniti v primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z
veljavno zakonodajo (v skladu s točko 13). Mesto razlitja dobro sprati z vodo. Zagotoviti zadostno prezračevanje.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:

6.3.1 Primerne tehnike zadrževanja:

null

6.3.2 Primerni postopki čiščenja:

Odstraniti z inertnim absorpcijskim materialom (npr. pesek, zemlja, univerzalni absorbenti). Zbrani material hraniti v
primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z veljavno zakonodajo (v skladu s točko 13). null

6.3.3 Drugi podatki:

null

6.4 Sklicevanje na druge oddelke:

null
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VARNOSTNI LIST

DRAGO LIMESCALE REMOVER

Datum priprave: 29.05.2000

Sprememba: 17.02.2010

Številka različice/popravka: 1

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

Upoštevati osnovne varnostne in higienske ukrepe, ki veljajo pri delu s kemikalijami. Upoštevati navodila
proizvajalca.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:

Proizvod hraniti v originalni in tesno zaprti embalaži s primerno oznako in etiketo. Skladiščiti ga v suhem in dobro
prezračevanem prostoru. Hraniti ločeno od virov vžiga. Zagotoviti primerno opremo in zaščito za zaposlene.

7.3 Posebne končne uporabe:

null
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VARNOSTNI LIST

DRAGO LIMESCALE REMOVER

Datum priprave: 29.05.2000

Sprememba: 17.02.2010

Številka različice/popravka: 1

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora:

Ime: EC št. MV

mg/m3 ppm

Dušikova kislina 7697-37-2  2,6  1

null

8.2 Nadzor izpostavljenosti:

8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:

Z ozirom na to, da morajo imeti primerne tehnične rešitve prednost pred sredstvi za osebno zaščito, je treba
zagotoviti dobro zračenje na delovnem mestu z učinkovitim lokalnim aspiratorjem ali z izpustom onesnaženega
zraka. Če ti ukrepi ne uspejo obdrževati koncentracije izdelka pod mejnimi vrednostmi izpostave na delovnem mestu,
je potrebno uporabiti primerno zaščito za dihalne poti. Med uporabo preparata se je potrebno ravnati po etiketi s
podrobnostmi o nevarnosti. Pri izbiri opreme za osebno zaščito se za nasvet po možnosti obrnite na svoje dobavitelje
za kemične snovi. Sredstva za osebno zaščito morato biti skladna s spodaj navedenimi veljavnimi normami.

8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema:

Zaščita za oči/obraz:

Hermetična zaščitna očala (standard EN 166).

Zaščita kože:

Ustrezne so rokavice za zaščito pred kemikalijami testirane po EN 374. Izbira ustreznega materiala zaščitnih rokavic
je odvisna od prebojnega časa, difuzije in degradacije. Zaščitne rokavice je potrebno preizkusiti, če ustrezajo
posebnostim delovnega mesta (npr. mehanska obstojnost, združljivost z izdelkom, antistatika. Delovna obleka z
dolgimi rokavi in varnostnim obuvalom za poklicno rabo kategorije II (direktiva
89/686/CEE in norma EN 344). Potem, ko ste odstranili zaščitno obleko, se umijte z vodo in milom. Primeren
material: neopre, nitril, PVC ali tem podobni materiali.

Zaščita dihal:

V primeru prekoračitve maksimalne mejne vrednosti ene ali večih snovi, ki se nahajajo v preparatu, z ozirom na
dnevno izpostavljenost na delovnem mestu ali del, ki ga je določila služba za prevencijo in zaščito, je potrebno nositi
masko z filtrom tipa B ali univerzalni filter razreda 1, 2 ali 3 (standard EN 141).
Uporaba zaščitnih sredstev za dihalne poti, kot so maske na naboj za organske hlape in za prah/ meglico, je potrebna
v primeru, kadar ni tehničnih ukrepov za omejitev izpostavljenosti delavca. Zaščita, ki jo dajejo maske, je v vsakem
primeru omejena.
V primeru, da je snov, ki jo obravnavamo, brez vonja ali je njena meja zaznave vonja višja od omejitev
izpostavljenosti ter v nujnih primerih, t.j., kadar so meje izpostavljenosti nepoznane ali je koncentracija kisika v
delovnem okolju nižja od 17% prostornine, je potrebno uporabiti avtorespirator na stisnjen zrak z odprtim
tokokrogom (standard EN 137) ali respirator z zunanjim zajemanjem zraka z uporabo maske v notranjosti, polmaske
ali naustnika(standard EN 138).

Zaščita pred toplotno nevarnostjo:

null

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja:

/
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VARNOSTNI LIST

DRAGO LIMESCALE REMOVER

Datum priprave: 29.05.2000

Sprememba: 17.02.2010

Številka različice/popravka: 1

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

Videz: Tekočina.

Vonj: Karakteristični Svetlo modra

Mejne vrednosti vonja:

pH: 0,96

Tališče/ledišče: Ni podatka.

Začetno vrelišče in območje vrelišča: Ni podatka.

Plamenišče: >60°C

Hitrost izparevanja: Ni podatka.

Vnetljivost (trdno/ plinasto): Ni podatka.

Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti: Ni podatka.

Parni tlak: Ni podatka.

Parna gostota: Ni podatka.

Relativna gostota: Ni podatka.

Topnost: Ni podatka. Se meša z vodo.

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda: Ni podatka.

Temperatura samovžiga:

Temperatura razpadanja:

Viskoznost: Ni podatka.

Eksplozivne lastnosti:

Oksidativne lastnosti: Ni podatka.

9.2 Drugi podatki:

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost:

10.2 Kemijska stabilnost:

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij:

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:

Proizvod se razgradi in lahko burno reagira. Dušikova kislina je jedka in je oksidativna. Z organskimi snovmi lahko
tvori eksplozivno zmes, napada vse kovine, razen plemenitih kovin. Pri segrevanju ali izpostavljenosti svetlobi
razpade in se sproščajo strupeni halpi dušikovih oksidov.

10.5 Nezdružljivi materiali:

Niso znani.

10.6 Nevarni produkti razgradnje:

Pri termični razgradnji in v primeru požara se lahko sproščajo ogljikovi oksidi in hlapi, ki so lahko nevarni za
zdravje. Hlapi lahko tvorijo z zrakom eksplozivno mešanico.
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VARNOSTNI LIST

DRAGO LIMESCALE REMOVER

Datum priprave: 29.05.2000

Sprememba: 17.02.2010

Številka različice/popravka: 1

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih:

Primarno draženje:
Stik z očmi: draži oči. Spremljajoči učinki: redečica, oteklina, bolečina in solzenje.
Stik s kožo: draži kožo.  Spremljajoči učinki: rdeči kožni madeži, oteklina, izsušena in razpokana koža.
Vdihavanje: vdihavanje hlapov lahko blago draži zgornja dihala.
Zaužitje: lahko škodljivo vpliva na zdravje, pojavijo se bolečine v trebuhu, slabost.

Dušikova kislina: LD50(inhalacijska, podgana): 67 ppm/4h.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost:

Plurafac LF 400:
EC50 (48h): 5 mg/L
LC50 (96h): 0,5 mg/L

12.2 Obstojnost in razgradljivost:

Ni podatka.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih:

Ni podatka.

12.4 Mobilnost v tleh:

Ni podatka.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:

Ni podatka.

12.6 Drugi škodljivi učinki:

Preprečiti izpust v kanalizacijo, vodna zajetja, podtalnico in vodotoke. V primeru razlitja v vodotoke, kanalizacijo, tla
ali po vegetaciji obvestiti za to pristojne organe.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki:

Ravnati mora v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki in Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter
Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.  Uporabnik mora oddati
prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu
zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Proizvod ni klasificiran kot nevaren za transport.
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Datum priprave: 29.05.2000

Sprememba: 17.02.2010

Številka različice/popravka: 1

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:

15.2 Ocena kemijske varnosti:

ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremembe glede na predhodno različico varnostnega lista:

Okrajšave in kratice uporabljene v varnostnem listu:

Reference ključne literature in virov podatkov:

Metode uporabljene za razvrstitev zmesi:

Seznam relevantnih stavkov R, stavkov o nevarnosti, varnostnih stavkov in/ali previdnostnih
stavkov:

Xi  Dražilno.
N  Okolju nevarno.
O  Oksidativno.
C  Jedko.
R8  V stiku z vnetljivim materialom lahko povzroči požar.
R35  Povzroča hude opekline.
R38  Draži kožo.
R50  Zelo strupeno za vodne organizme.
R36/38  Draži oči in kožo.
/

Nasvet o ustreznem usposabljanju za delavce za zagotovitev varovanja zdravja ljudi in okolja:
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