
VARNOSTNI LIST

IDEAL BARVA ZA TKANINE ALL IN ONE - TEMNO MODRA

(350)

Datum priprave: 10.11.2017

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

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

1.1 Identifikator izdelka

IDEAL BARVA ZA TKANINE ALL IN ONE - TEMNO MODRA (350)

Koda: 48615807

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:
Barva za tekstil za domačo uporabo

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:
IDEAL, 65, rue Alexandre DUMAS, 69517.Vaulx en Velin Cedex, Francija
Tel.: 04 72 15 11 80, fax: 04 78 26 72 45.
Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list:diacovella@ideal.fr
www.ideal.fr

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

IDEAL BARVA ZA TKANINE ALL IN ONE - TEMNO MODRA

(350)

Datum priprave: 10.11.2017

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:

H315 - Povzroča draženje kože.
H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318 - Povzroča hude poškodbe oči.
H334 - Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.
H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

Kategorije:
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Resp. Sens. 1
Skin. Sens. 1
STOT SE 3

2.2 Elementi etikete:

Po Uredbi (ES) št. 1272/2008:

    

Nevarno

H315 - Povzroča draženje kože.
H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318 - Povzroča hude poškodbe oči.
H334 - Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.
H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.
P261 - Preprečiti vdihavanje prahu.
P280 - Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči.
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.
P342 + P311 - Pri respiratornih simptomih: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

Dodatne informacije:

Vsebuje: C.I REACTIVE BLACK 5  (EC 241-164-5 );  dinatrijev metasilikat (CAS 6834-92-0); trinatrijev ortofosfat
(CAS 7601-54-9); C.I REACTIVE RED 278 (CAS 577954-20-2);
Ne zaužiti!

2.3 Druge nevarnosti:

 Ni drugih nevarnosti.
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VARNOSTNI LIST

IDEAL BARVA ZA TKANINE ALL IN ONE - TEMNO MODRA

(350)

Datum priprave: 10.11.2017

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:

C.I REACTIVE BLACK 5 241-164-5

17095-24-8

/

2,5 <= x % < 10 Skin Sens. 1, H317

Resp. Sens. 1, H334

/

Trinatrijev ortofosfat 231-509-8

7601-54-9

/

10 <= x % < 25 Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

/

Dinatrijev metasilikat 229-912-9

6834-92-0

014-010-00-8

2,5 <= x % < 5 Skin Corr. 1B,

H314

STOT SE 3, H335

/

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

IDEAL BARVA ZA TKANINE ALL IN ONE - TEMNO MODRA

(350)

Datum priprave: 10.11.2017

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. Naj počiva na toplem.  V primeru zastoja dihanja pričeti z umetnim
dihanjem.  Takoj poiskati zdravniško pomoč. Nezavestno osebo namestiti v stabilni bočni položaj.  V primeru
alergijske reakcije poiskati zdravniško pomoč.

4.1.2 Stik s kožo:

Onesnažena oblačila in obutev takoj sleči.  Kožo takoj temeljito sprati z milom in veliko količino vode.  Biti pozorni
na morebitne ostanke, ki lahko ostanejo med kožo, obleko, nakitom, čevlji itd. V primeru alergijske reakcije poiskati
zdravniško pomoč. Če je kontaminirano večje območje kože se je potrebno posvetovati z zdravnikom.
V primeru dvoma ali trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

4.1.3 Stik z očmi:

Oči z odprtimi vekami spirati pod tekočo vodo najmanj 15 minut. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško
pomoč. Če se pojavi rdečina, bolečina ali slabovidnost, se posvetujte z okulistom.

4.1.4 Zaužitje:

Prizadetemu ničesar dajati skozi usta!
V primeru zaužitja manjših količin (ne več kot grižljaj) sprati usta z vodo in poiskati zdravniško pomoč. V primeru
zaužitja večjih količin takoj poiskati zdravniško pomoč ter mu pokazati etiketo ali varnostni list proizvoda.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:

Ni podatka.

4.3 Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

Ni podatka.  Splošni ukrepi: v primeru dvoma ali trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč. Nezavestni osebi
ničesar dajati skozi usta.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje:

5.1.1 Ustrezna sredstva za gašenje:

Uporabiti gasilna sredstva primerna za gašenje okolice. Proizvod ni vnetljiv.

5.1.2 Neustrezna sredstva za gašenje:

Niso znana.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

V primeru požara se sprošča gost, črn dim. Izpostavljenost produktom razgradnje je lahko zdravju škodljiva. Ne
vdihavati dima.

5.3 Nasvet za gasilce:

V primeru požara nositi ustrezno osebno zaščitno opremo in samostojen dihalni aparat.      
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VARNOSTNI LIST

IDEAL BARVA ZA TKANINE ALL IN ONE - TEMNO MODRA

(350)

Datum priprave: 10.11.2017

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:

Upoštevati osebne previdnostne ukrepe v poglavju 7 in 8. Preprečiti stik z očmi in kožo. Ne vdihavati prahu. V
primeru večjih razlitij/razsutij evakuirati ljudi na varno.

6.1.2 Za reševalce:

Gasilci morajo v primeru reševanja imeti ustrezno opremo in osebno varovalno opremo v skladu z veljavnim
standardom SIST EN 469:2006, SIST EN 469:2006/A1:2007, SIST EN 469:2006/AC:2006.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Preprečiti izpust v kanalizacijo, vodna zajetja, podtalnico in vodotoke.  Če pride do razsutja 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:

Razsutje mehansko pobrati.  Zbrani material hraniti v primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z veljavno
zakonodajo (v skladu s točko 13). Ne prašiti! Nevtralizirati s kislinskim dekontaminantom.

6.3.3 Drugi podatki:

Ni drugih podatkov.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke:

Glejte Oddelek 7 za informacije o varnem rokovanju. Glejte Oddelek 8 za informacije o osebni zaščitni opremi.
Glejte Oddelek 13 za informacije o odstranjevanju.
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VARNOSTNI LIST

IDEAL BARVA ZA TKANINE ALL IN ONE - TEMNO MODRA

(350)

Datum priprave: 10.11.2017

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

Upoštevati osebne varnostne ukrepe v poglavju 8. Upoštevati navodila za uporabo navedena na etiketi. Med delom
ne jesti, piti ali kaditi.  Preprečiti stik s kožo in očmi. Preprečiti vdihavanje prahu. Posamezniki, ki imajo
diagnosticirano astmo, alergije in/ali kronično ponavljanje težav z dihanjem, s tem proizvodom ne smejo ravnati v
nobenih okoliščinah. Prav tako s tem proizvodom ne smejo ravnati posamezniki, ki imajo diagnosticirano
preobčutljivost.

Po uporabi temeljito umiti roke. Odstraniti in oprati onesnaženo obleko/obutev. Zagotoviti varnostno prho in
izpiralko za oči na mesto, kjer se s proizvodom ravna. Ne vdihavati prahu! Ne uporabljati za druge namene uporabe,
kot je predvideno. Pred uporabo preberite navodila. Nositi zaščitne rokavice. Zagotoviti zaščito za dihala. Morebitno
razsutje odstraniti na mestu nastanka.

Ukrepi proti požaru: s proizvodom ravnati v dobro prezračevanem mestu. Preprečiti dostop nepooblaščenim osebam.
Zagotoviti zaščito za dihala.

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. Zavarovati pred vlago. Že uporabljeno embalažo ni dovoljeno ponovno uporabiti. Hraniti
zunaj dosega otrok.

7.3 Posebne končne uporabe:

Ne uporabljati za druge namene uporabe, kot je predvideno.
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VARNOSTNI LIST

IDEAL BARVA ZA TKANINE ALL IN ONE - TEMNO MODRA

(350)

Datum priprave: 10.11.2017

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora:

Proizvod ne vsebuje snovi za katere so določene 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 treba
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. Mora biti primerno negovana in
vzdrževana. Skladiščiti jo v čistem prostoru, ločeno od delovnega mesta. Na delovnem mestu zagotoviti izpiralko za
oči in varnostno prho.

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

Zaščita za oči/obraz:

Nositi zaščitna očala v skladu s SIST EN 166:2002. Na delovnem mestu zagotoviti izpiralko za oči in varnostno
prho. Očala na recept se ne smatrajo kot zaščitna.

Zaščita kože:

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.  Nositi primerne zaščitne
rokavice, v primeru dolgotrajne ali ponavljajočem se stiku s kožo.
Rokavice morajo biti izbrani glede na uporabo in trajanje uporabe na delovnem mestu.
Zaščitne rokavice izbrat glede na njihovo primernost za delovno mesto z vprašanjem: ali so prisotne tudi druge
kemikalije, ali je potrebna fizična zaščita (pred rezanjem, zbadanjem, toplotna zaščita). Priporočen material: naravni
lateks, PVC (polivinil klorid).

Zaščita telesa:
Preprečiti stik s kožo.
Nositi primerno zaščitno obleko.
Obleko izbrati tako, da zagotovi, da ne pride do vnetja ali draženje kože na vratu in zapestju ob stiku s prahom.
Primerna vrsta zaščitne obleke:
Nositi varovalno obleko za varovanje pred trdnimi delci-1.del - varovalno obleko, ki varuje pred kemikalijami in
zagotavlja zaščito celega telesa pred trdnimi delci v zraku (oblačilo tipa 5) v skladu s SIST EN ISO 13982-1:2005 +
SIST EN ISO 13982-1:2005/A1:2011, da se prepreči stik s kožo.
Delovna oblačila redno prati.
Po stiku s proizvodom, morajo biti vsi deli telesa, ki so bili izpostavljeni, umiti.

Zaščita dihal:

Nositi pol-masko s filtrom za prah za enkratno uporabo v skladu s standardom SIST EN 149:2001 +A1:2009.
Kategorija: - FFP1.
Preprečiti vdihavanje prahu.

Zaščita pred toplotno nevarnostjo:

Ni podatka.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja:

Ni podatka.
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VARNOSTNI LIST

IDEAL BARVA ZA TKANINE ALL IN ONE - TEMNO MODRA

(350)

Datum priprave: 10.11.2017

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

Videz:  Prah    

Vonj: Ni podatka.

Mejne vrednosti vonja: Ni podatka.

pH: Ni določen, močno bazičen.

Tališče/ledišče: Ni podatka.

Začetno vrelišče in območje vrelišča: Ni podatka.

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

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:

Ni drugih podatkov.

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost:

Ni podatka.

10.2 Kemijska stabilnost:

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

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij:

Ni podatka.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:

Preprečiti prašenje. Prah lahko tvori eksplozijsko mešanico z zrakom.

10.5 Nezdružljivi materiali:

Ni podatka.

10.6 Nevarni produkti razgradnje:

Ni podatka.
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VARNOSTNI LIST

IDEAL BARVA ZA TKANINE ALL IN ONE - TEMNO MODRA

(350)

Datum priprave: 10.11.2017

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih:

Za proizvod ni na razpolago toksikoloških podatkov.

lahko povzroči nepopravljive poškodbe na koži; vnetje kože, rdečina, edem ali krasta na opeklini do 4 ure po
izpostavljenosti.
Ima lahko nepopravljive posledice za oči, kot so poškodbe tkiva v očesu ali resnega fizičnega propadanja vida, ki pa
ni v celoti reverzibilna na koncu opazovanja na 21 dni.
Huda poškodba oči je zaznamovana z uničenjem roženice, trajno motnostjo roženice in šarenice.
Lahko povzroči preobčutljivost dihalnega trakta z učinki v obliki astme, rinitisa / konjunktivitisa ali alveolitisa. Pri
vdihavanju lahko povzroči alergijo, simptome astme ali težave z dihanjem.
Lahko povzroči alergijsko reakcijo pri stiku s kožo.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost:

Za proizvod ni na razpolago ekotoksikoloških podatkov.

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:

Ni podatka.

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.  Izdelek  ni dovoljeno izlivati v vode, tla ali kanalizacijo.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Proizvod ni klasificiran kot nevaren za transport.
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VARNOSTNI LIST

IDEAL BARVA ZA TKANINE ALL IN ONE - TEMNO MODRA

(350)

Datum priprave: 10.11.2017

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

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

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu.

15.2 Ocena kemijske varnosti:

Ni izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremembe glede na predhodno različico varnostnega lista:

/

Okrajšave in kratice uporabljene v varnostnem listu:

/

Reference ključne literature in virov podatkov:

SAFETY DATA SHEET IDEAL ALL IN ONE MAXI 350G - NAVY (PL), AC MARCA Home Care, SA (SL- PO),
izdan 23.03.2016.

Metode uporabljene za razvrstitev zmesi:

/

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

H314  Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H315  Povzroča draženje kože.
H317  Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318  Povzroča hude poškodbe oči.
H319  Povzroča hudo draženje oči.
H334  Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.
H335  Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

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

Ni posebnih nasvetov.

Ker uporabnikovi delovni pogoji niso znani pri nas, podatki v tem varnostnem listu temeljijo na našem trenutnem
nivoju znanja in na nacionalnih in občinskih predpisih.
Mešanica se ne sme uporabljati za druge namene, ki niso navedeni v oddelku 1, ne da bi pred tem pridobili pisno
navodilo za ravnanje.
Za mešanico je ves čas odgovoren uporabnik, da sprejme vse potrebne ukrepe za uskladitev z zakonskimi zahtevami
in lokalnimi predpisi.
Podatki v tem varnostnem listu, je treba šteti kot opis varnostnih zahtev, ki se nanašajo na zmesi in ne kot jamstvo
njegovih lastnosti.

Barvila v IDEAL barvah niso iz vrst t.i. barvil dovoljenih za hrano. Zato se to barvilo ne sme uporabiti za barvanje
tekstila, ki pride v stik z živili, niti za barvanje hrane ali pijače. Prav tako se ne sme uporabiti za barvanje igrač!
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