
VARNOSTNI LIST

GREEN EMOTION PAVIMENTI PINO E ABETE

Datum priprave: 15.11.2017

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

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

1.1 Identifikator izdelka

GREEN EMOTION PAVIMENTI PINO E ABETE

Koda: D1045000

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:
Čistilo za tla in večnamensko uporabo z eteričnim oljem bora in jelke.

Odsvetovane uporabe: uporabljati samo za namene navedene v tem varnostnem listu in etiketi proizvoda.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:

Distributer za Slovenijo:
BITRADE, D.O.O., Masljeva ulica 3, 1230 Domžale, Slovenija
Tel.: 01 724 86 63, fax: 01 721 01 28
Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: bitrade@siol.net

Proizvajalec:
DECO INDUSTRIE S.C.P.A., Via Caduti del Lavoro 2, Bagnacavallo (RA) 48012, Italija
Tel.: +39 0545 935646, fax: +39 0545 935600
Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list:rid@decoindustrie.it

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

GREEN EMOTION PAVIMENTI PINO E ABETE

Datum priprave: 15.11.2017

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:

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

H319 - Povzroča hudo draženje oči.

Kategorija:

Eye irrit. 2

2.2 Elementi etikete:

Po Uredbi (ES) št. 1272/2008:

Pozor

H319 - Povzroča hudo draženje oči.
P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.
P264 - Po uporabi temeljito umiti roke.
P280 - Nositi zaščito za oči/zaščito za obraz.
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.
P337 + P313 - Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Dodatne informacije:

Sestavine v skladu z Uredbo o detergentih 648/2004: < 5% anionsko površinsko aktivne snovi, neionsko površinsko
aktivne snovi, milo.

2.3 Druge nevarnosti:

Na podlagi razpoložljivih podatkov, proizvod ne vsebuje PBT ali vPvB snovi v odstotku višjim od 0,1 %.
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VARNOSTNI LIST

GREEN EMOTION PAVIMENTI PINO E ABETE

Datum priprave: 15.11.2017

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1 Zmesi:

Ime snovi Št. EC

Št. CAS

Št. INDEX

Konc. [%] Razvrstitev v

skladu z Uredbo

(ES) št. 1272/2008

REACH

registracijska

številka:

Alkoholi, C12-14, etoksilirani,
sulfatirani, natrijeve soli

500-234-8

68891-38-3

/

1-5 Eye Dam. 1, H318

Skin Irrit. 2, H315

Aquatic Chronic 3,

H412

01-2119488639-16

Propan-2-ol 200-661-7

67-63-0

603-117-00-0

1-5 Flam. Liq. 2, H225

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336

01-2119457558-25-

xxxx

D-glukopiranoza, oligomeri, decil
oktil glikozidi

500-220-1

68515-73-1

/

1-3 Eye Dam. 1, H318 01-2119488639-16

Maščobne kisline, koko, kalijeve
soli

263-049-9

61789-30-8

/

1-5 Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

/

Alkoholi, C12-14, etoksiliran
propoksiliran

/

68439-51-0

/

1-5 Aquatic Chronic 3,

H412

/

1-metoksi-2-propanol 203-539-1

107-98-2

603-064-00-3

0-1 Flam. Liq. 3, H226

STOT SE 3, H336

01-2119457435-35-

xxxx

Dodatne informacije: celotno besedilo stavkov o nevarnosti je navedeno v oddelku 16.
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VARNOSTNI LIST

GREEN EMOTION PAVIMENTI PINO E ABETE

Datum priprave: 15.11.2017

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

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 zastoja dihanja pričeti z umetnim dihanjem.  Takoj poiskati
zdravniško pomoč.

4.1.2 Stik s kožo:

Onesnažena oblačila takoj sleči. Kožo takoj temeljito sprati z veliko količino vode. Onesnažena oblačila pred
ponovno uporabo dobro oprati.  V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

4.1.3 Stik z očmi:

Odstraniti kontaktne leče, če jih oseba ima in če se to lahko stori brez težav. Oči z odprtimi vekami spirati z obilo
vode. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

4.1.4 Zaužitje:

Takoj poiskati zdravniško pomoč. Ne izzvati bruhanja. Poškodovancu ničesar dajati, razen, če tako odredi zdravnik!

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:

Glej poglavje 11!

4.3 Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

Ni podatka.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje:

5.1.1 Ustrezna sredstva za gašenje:

Ogljikov dioksid (CO2). Gasilna pena. Suh kemičen prah. Pri razlitjih, katera niso prišla v kontakt z ognjem, se lahko
uporabi za zaščito ljudi, ki sodelujejo pri odstranjevanju, razpršena voda, da veže in odstrani vnetljive pline in dim.

5.1.2 Neustrezna sredstva za gašenje:

Voda v polnem curku. Voda ni primerna za gašenje požarov, uporabi pa se lahko za hlajenje posod, izpostavljenih
ognju, da se prepreči eksplozija.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

Posodam izpostavljenim ognju lahko naraste pritisk, kar predstavlja tveganje za eksplozijo. Ne vdihavati produktov
gorenja.

5.3 Nasvet za gasilce:

Kontaminirano vodo od gašenja požara zbrati ločeno. Preprečiti iztekanje produktov gašenja v odvodne kanale.
Ostanke gašenja odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi. Uporabiti vodo za hlajenje kontejnerjev, da se prepreči
razgradnjo in s tem razvoj potencialno nevarnih snovi za zdravje. Vedno nositi popolno zaščitno opremo. V primeru
požara nositi zaščitno opremo za gasilce: zaščitno obleko v skladu s SIST EN 469:2006, SIST EN
469:2006/A1:2007, SIST EN 469:2006/AC:2006, rokavice v skladu s SIST EN 659:2003+A1:2008, SIST EN
659:2003+A1:2008/AC:2009 in škornje (HO specifikacije A9 in A30), avtonomen dihalni aparat v skladu s SIST EN
137:2006.
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VARNOSTNI LIST

GREEN EMOTION PAVIMENTI PINO E ABETE

Datum priprave: 15.11.2017

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

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

6.1.1 Za neizučeno osebje:

Nositi osebno zaščitno opremo (oddelek 8). Preprečiti stik z očmi in kožo. Preprečiti stik z obleko.
Zaustaviti razlitje, če se to lahko varno stori.

6.1.2 Za reševalce:

Glej poglavje 6.1.1.

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.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:

6.3.1 Primerne tehnike zadrževanja:

Ni podatka.

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). Preveriti
kompatibilnost izdelka z materialom zabojnika, kamor ga odstranimo. Če je proizvod vnetljiv, uporabljati
eksplozijsko varno opremo.

Mesto razlitja dobro prezračiti.

6.3.3 Drugi podatki:

Ni drugih podatkov.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke:

Glejte Oddelek 8 za informacije o osebni zaščitni opremi. Glejte Oddelek 13 za informacije o odstranjevanju.
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VARNOSTNI LIST

GREEN EMOTION PAVIMENTI PINO E ABETE

Datum priprave: 15.11.2017

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

Hraniti vstran od odprtega ognja, vročih površin in virov vžiga.  Hraniti ločeno od vročine, isker in odprtega ognja.
Preprečiti elektrostatično naelektrenje.  Med delom ne jesti, piti ali kaditi.  Brez zadostnega prezračevanja se lahko
pri tleh kopičijo hlapi, ki se vnamejo celo na daljavo in udarijo nazaj z ognjem. V izogib zadrževanju hlapov, je
potrebno odpreti vrata in okna, da se zagotovi prepih. preprečiti statično naelektrenje. Pri pretakanju večjih količin
proizvoda opremo in pribor ozemljiti in nositi antistatična oblačila in obutev. Močno mešanje in pretok skozi cevi in
opremo lahko povzroči nastanek in kopičenje elektrostatičnih nabojev. Da bi se izognili tveganju požarov in
eksplozij, nikoli ne uporabljajte stisnjenega zraka pri ravnanju. Odprite posodo s previdnostjo, ker je lahko pod
pritiskom.
Onesnaženo obleko in obutev odstraniti pred vstopom v jedilnico.
Preprečiti uhajanje proizvoda v okolje.

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 dobro
prezračevanem prostoru, zavarovanem pred direktno sončno svetlobo. Zavarovati ga pred viri toplote, odprtim
ognjem in isker ter drugimi viri vžiga. Skladiščiti ločeno od nezdružljivih materialov, glej poglavje 10.

7.3 Posebne končne uporabe:

Ni podatka.
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VARNOSTNI LIST

GREEN EMOTION PAVIMENTI PINO E ABETE

Datum priprave: 15.11.2017

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora:

Ime: EC št. MV

mg/m3 ppm

Propan-2-ol 200-661-7  500  200; BAT= 50 mg/l - velja
za kri in urin (karakteristični
pokazatelj: aceton, biološki

vorec: kri in urin, čas
vzorčenja: ob koncu delovne

izmene

1-metoksi-2-propanol 203-539-1  375 100

Zagotoviti zadostno prezračevanje, da ne pride do prekoračitve mejne vrednosti.

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 potrebno
zagotoviti dobro zračenje na delovnem mestu z učinkovitim lokalnim aspiratorjem ali z izpustom onesnaženega
zraka. Osebna varovalna oprema mora biti v skladu s SIST EN standardi. Zagotoviti varnostno prho z možnostjo
izpiranja oči in obraza!

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

Zaščita za oči/obraz:

Uporabiti zaščitna očala ali vizir v skladu z standardom EN 166:2002. Na delovnem mestu mora biti zagotovljena
izpiralka za oči.

Zaščita kože:

Nositi ustrezne zaščitne rokavice, odporne na kemikalije. Ustrezne so rokavice za zaščito pred kemikalijami v skladu
s standardom SIST EN 374-1:2003, SIST EN 374-2:2003, SIST EN 374-3:2003, SIST EN 374-3:2003/AC:2006,
SIST EN 374-4:2014.  Izbira primernih rokavic ni odvisna samo od materiala, ampak tudi od kvalitete, ki pa se
razlikuje od proizvajalca do proizvajalca. Izbira ustreznega materiala zaščitnih rokavic je odvisna od prebojnega časa,
difuzije in degradacije. Uporabiti popolno zaščitno obleko in obutev v skladu z direktivo 2016/425/EEC in
standardom SIST EN ISO 20344:2012. Po končanem delu s proizvodom se umiti z vodo in milom.

Zaščita dihal:

V primeru prekoračitve maksimalne mejne vrednosti ene ali večjih snovi, ki se nahajajo v preparatu, nositi zaščitno
masko z zaščitnim filtrom AX, v skladu s SIST EN 14387:2004 + A1:2008. V primeru nastajanja plinov, hlapov ali
meglic uporabiti kombinirane filtre.
Dihalne varnostne naprave, je treba uporabiti, če tehnični sprejeti ukrepi niso primerni za omejevanje izpostavljenosti
delavca. Zaščita, ki jo nudijo maske, je v vsakem primeru omejena. V primeru daljše in intenzivnejše izpostavljenosti
ali v izrednih razmerah uporabiti dihalni aparat na stisnjen zrak z odprtim krogom (SIST EN 137:2006) ali cevni
dihalni aparat z obrazno masko, polmasko ali ustnikom (SIST EN 138:1996).

Zaščita pred toplotno nevarnostjo:

Ni podatka.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja:

Emisije, ki nastanejo zaradi proizvodnih procesov, vključno s tistimi, ki jih ustvari prezračevalna naprava, je
potrebno redno spremljati, da se zagotovi skladnost z okoljskimi standardi.
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VARNOSTNI LIST

GREEN EMOTION PAVIMENTI PINO E ABETE

Datum priprave: 15.11.2017

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

Videz: Tekočina, svetlo zelene barve.  

Vonj: Karakterističen.

Mejne vrednosti vonja: Ni podatka.

pH: 8,5

Tališče/ledišče: Ni podatka.

Začetno vrelišče in območje vrelišča: > 35 °C

Plamenišče: Ni podatka.

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: 1,007 kg/l

Topnost: V vodi: se meša z vodo.     

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda: Ni podatka.

Temperatura samovžiga: Ni podatka.

Temperatura razpadanja: Ni podatka.

Viskoznost: Ni podatka.

Eksplozivne lastnosti: Ni podatka.

Oksidativne lastnosti: Ni podatka.

9.2 Drugi podatki:

Molekularna teža: 22,548
Vsebnost trdnih delcev: 7,40 %
HOS (direktiva 2010/75/EC: 3,00 %  -  30,21 g/l
HOS (hlapni ogljik): 17,79 %  -  179,15 g/l
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VARNOSTNI LIST

GREEN EMOTION PAVIMENTI PINO E ABETE

Datum priprave: 15.11.2017

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost:

Ni nevarnosti reakcije z drugimi snovmi pri delu v skladu z navodili.

1-metoksi-2-propanol: se absorbira in raztopi v vodi in organskih topilih, raztaplja različne plastine materiale; je
stabilen, vendar z zrakom lahko počasi tvori ekplozivne perokside.

10.2 Kemijska stabilnost:

Proizvod je stabilen pri delu in skladiščenju v skladu z navodili.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij:

Hlapi lahko tvorijo eksplozivno mešanico z zrakom.

1-metoksi-2-propanol lahko nevarno reagira z močnimi kislinami in močnimi oksidanti.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:

Preprečiti pregrevanje proizvoda. Preprečiti statično naelektrenje. Preprečiti stik z vsemi viri vžiga.

1-metoksi-2-propanol: preprečiti izpostavljenost zraku.

10.5 Nezdružljivi materiali:

1-metoksi-2-propanol: oksidanti, močne kisline in alkalijske kovine.

10.6 Nevarni produkti razgradnje:

V primeru termične razgradnje ali požara, se sproščajo plini in hlapi, ki so potencialno nevarni za zdravje.
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VARNOSTNI LIST

GREEN EMOTION PAVIMENTI PINO E ABETE

Datum priprave: 15.11.2017

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih:

Za proizvod ni na razpolago toksikoloških podatkov.

Akutni učinki: draženje oči. Simptomi lahko vključujejo: bolečino, edem in solzenje. Zaužitje lahko povzroči
zdravstvene težave, ki vključuje bolečine in zbadanje v trebuhu, slabost in bruhanje.

1-metoksi-2-propanol: 1-METHOXY-2-PROPANOL: glavni način vnosa je koža, medtem ko je dihalna pot manj
pomembna zaradi nizke napetosti hlapov izdelka. Koncentracije nad 100 ppm povzročajo draženje oči, nosu  in
orofaringsa. Pri 1000 ppm povzroča motnje v ravnotežju in hudo draženje oči. Klinične in biološke preiskave na
izpostavljenih prostovoljcih niso odkrile nobenih anomalij. Acetat povzroča večjo draženje kože in očesa pri
neposrednem stiku. Pri človeku ni poročil o kroničnih učinkih.

D-glukopiranoza, oligomeri, decil oktil glikozidi:
LD50 (Oralna): >5000 mg/kg
LD50 (Dermalna): >2000 mg/kg

Maščobne kisline, koko, kalijeve soli:
LC50 (vdihavanje): >2000 mg/kg

1-metoksi-2-propanol:
LD50 (oralna, podgana): 5300 mg/kg
LD50 (dermalna, zajec): 13000 mg/kg
LC50 (vdihavanje podgana): 54,6 mg/l/4h

Propan-2-ol:
LD50 (oralna, podgana): 4710 mg/kg
LD50 (dermalna, zajec): 12800 mg/kg
LC50 (vdihavanje podgana): 72,6 mg/l/4h
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VARNOSTNI LIST

GREEN EMOTION PAVIMENTI PINO E ABETE

Datum priprave: 15.11.2017

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost:

Za proizvod ni na razpolago ekotoksikoloških informacij. S proizvodom ravnati v skladu z dobro laboratorijsko
prakso. Preprečiti razlivanje. Podatki so podani za posamezne sestavine.

Alkoholi, C12-14, etoksilirani, sulfatirani, natrijeve soli:
LC50 - za ribe. > 10 mg / l / 96h
EC50 - za rake > 10 mg / l / 48h
EC50 - za alge / vodne rastline  > 10 mg / l / 72 ure

D-glukopiranoza, oligomeri, decil oktil glikozidi:
LC50 - za ribe. > 100 mg / l / 96h
EC50 - za rake > 100 mg / l / 48h
EC50 - za alge / vodne rastline > 10 mg / l / 72 ur

Maščobne kisline, koko, kalijeve soli:
LC50 - za ribe > 1 mg / l / 96h
EC50 - za rake > 1 mg / l / 48 h
EC50 - za alge / vodne rastline > 1 mg / l / 72h

Alkoholi, C12-14, etoksiliran propoksiliran
LC50 - za ribe > 1 mg / l / 96h
EC50 - za rake > 1 mg / l / 48 h
EC50 - za alge / vodne rastline > 1 mg / l / 72h

12.2 Obstojnost in razgradljivost:

1-metoksi-2-propanol:
topnost v vodi: 1000-10000 mg/l. Lahko biološko razgradljiv.

Propan-2-ol: Lahko biološko razgradljiv.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih:

1-metoksi-2-propanol:
porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda: <1

Propan-2-ol:
porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda: 0,05

12.4 Mobilnost v tleh:

Ni podatka.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:

Na podlagi razpoložljivih podatkov, proizvod ne vsebuje PBT ali vPvB snovi v odstotku višjim od 0,1 %.

12.6 Drugi škodljivi učinki:

Ne izpuščati v kanalizacijo, podtalnico in vodotoke.
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VARNOSTNI LIST

GREEN EMOTION PAVIMENTI PINO E ABETE

Datum priprave: 15.11.2017

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki:

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 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.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Proizvod ni klasificiran kot nevaren za transport.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

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

- UREDBA (ES) št. 648/2004 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 31. marca 2004 o detergentih
Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu.

15.2 Ocena kemijske varnosti:

Ni izvedena.
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VARNOSTNI LIST

GREEN EMOTION PAVIMENTI PINO E ABETE

Datum priprave: 15.11.2017

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremembe glede na predhodno različico varnostnega lista:

/

Okrajšave in kratice uporabljene v varnostnem listu:

LD50 - LD50 ustreza odmerku testirane snovi, ki povzroči 50% smrtnost v določenem časovnem intervalu.
LC50-LC50 ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzroči 50% smrtnost v določenem časovnem intervalu.
EC50-EC50 ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzroči 50% sprememb v odzivu (npr. na rast) v določenem
časovnem intervalu.
ErC50 - kategorija sproščanja v okolje

Reference ključne literature in virov podatkov:

Safety data sheet GREEN EMOTION PAVIMENTI PINO E ABETE 750 ML, DECO INDUSTRIE s.c.p.a., izdan
28.10.2015.

Metode uporabljene za razvrstitev zmesi:

/

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

H225  Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H226  Vnetljiva tekočina in hlapi.
H315  Povzroča draženje kože.
H318  Povzroča hude poškodbe oči.
H319  Povzroča hudo draženje oči.
H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

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

Ni posebnih nasvetov.
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