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ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 
 

1.1. Identifikator izdelka 

Oblika izdelka : Zmes 

Ime izdelka : SANYTOL GEL ZA DEZINFEKCIJO ROK 

Koda izdelka : 8433650200 

Vrsta izdelka : Biocidni 

 

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe 

1.2.1. Pomembne identificirane uporabe 

Uporaba snovi/zmesi : Hidroalkoholni gel 
 

1.2.2. Uporabe, ki jih odsvetujemo 

Dodatne informacije niso na voljo 

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista 

Proizvajalec 
GRUPO AC MARCA, S.L. 
Avda. Carrilet, 293-297 L'Hospitalet de Llobregat 
08907 Barcelona - SPAIN 
T +34 93 260 68 00 - F +34 93 260 68 98 
reach@grupoacmarca.com 

Distributer 
BITRADE, D.O.O. 
Masljeva ulica 3 
1230 Domžale - SLOVENIA 
T 01 724 86 63 - F 01 721 01 28 
bitrade@siol.net 

  

 

1.4. Telefonska številka za nujne primere 

Številka za klic v sili : 0034 93 260 68 00 (24h) 
 

Država Organizacija/podjetje Naslov Številka za klic v sili Opombe 

Slovenija Center za klinično toksikologijo 
in farmakologijo 
Interna klinika, UKCL 

Zaloška cesta 7 
1525 Ljubljana 

+386 41 650 500 Posvetujte se z osebnim oz. 
dežurnim zdravnikom, v 
primeru življenjske 
ogroženosti poklicite 112. 

 

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti 
 

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi 

Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP] 

Vnetljive tekočine, kategorija nevarnosti 2 H225    

Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija nevarnosti 2 H319    
    

Celotno besedilo stavkov H: glej oddelek 16 
 

 
 

 
  

Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na  zdravje ljudi in okolje 

Dodatne informacije niso na voljo 
 

 

2.2. Elementi etikete 

Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP] Dodatno označevanje, ki ga je treba prikazatiDodatno(-na) razvrščanje(-ja), ki ga(jih) je treba prikazati  

Piktogrami za nevarnost (CLP) : 

 

GHS02 

 

GHS07 

    

Opozorilna beseda (CLP) : Nevarno 

Stavki o nevarnosti (CLP) : H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi 
H319 - Povzroča hudo draženje oči 

Previdnostni stavki (CLP) : P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda 
P102 - Hraniti zunaj dosega otrok 
P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. 
Kajenje prepovedano 
P301+P312 - PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali 
zdravnika) 
P305+P351+P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite 
kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem 
P501 - Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi. 

mailto:reach@grupoacmarca.com
mailto:bitrade@siol.net
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Dodatni stavki : Ne zaužiti 
Biocidna aktivna snov (PT1 / AL): etanol 72% 

 
 

   
 

 

 

2.3. Druge nevarnosti 

Druge nevarnosti, ki ne prispevajo k razvrščanju : Ni, pri običajnih pogojih. 
 

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 
 

3.1. Snovi 

Ni uporabno 
 

 

3.2. Zmes 
 
 

 

 
 

Ime Identifikator izdelka % Razvrstitev po Uredbi (ES) 
št. 1272/2008 [CLP] 

Ethanol 
 

(Št. CAS) 64-17-5 
(Št. EC) 200-578-6 
(Indeks št) 603-002-00-5 

70 - 80 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 

Propan-2-ol 
 

(Št. CAS) 67-63-0 
(Št. EC) 200-661-7 
(Indeks št) 603-117-00-0 

1 - 2 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

2-AMINOBUTANOL 
 

(Št. CAS) 96-20-8 
(Št. EC) 202-488-2 

< 0,1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Skin Corr. 1, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Acute 1, H400 

 

 
 

 

Celotno besedilo H-stavkov: glejte oddelek 16 
  

 

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 
 

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč 

Ukrepi prve pomoči po vdihavanju : Zagotoviti dihanje svežega zraka. 

Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo : V primeru nelagodja ali draženja poiskati zdravniško pomoč. 

Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi : PRI STIKU Z OČMI : Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih 
imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljevati izpiranje. Če draženje oči ne preneha : 
Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 

Ukrepi prve pomoči po zaužitju : Izprati usta. NE izzvati bruhanja. Poišči urgentno zdravniško pomoč. 
 

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 

Simptomi/ učinki : Povzroča hudo draženje oči. 
 

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja 

Nikoli ne dajaj ničesar v usta nezavestni osebi. Če se ne počutiš dobro, pojdi po zdravniško pomoč (če mogoče, pokaži oznako). 

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 
 

5.1. Sredstva za gašenje 

Primerna sredstva za gašenje : Pena. Ogljikov dioksid. Pesek. Suh prašek. Vodni curek. 

Neprimerna sredstva za gašenje : Ne uporabljaj v močnem vodnem toku. 
 

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo 

Požarna nevarnost : Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. 

Nevarnost eksplozije : Lahko tvori vnetljive/eksplozivne zmesi hlapov-zraka. 
 

5.3. Nasvet za gasilce 

Ukrepi ob požaru : Preprečiti kontaminacijo okolja z odpadnimi vodami od gašenja. V boju z ognjem kemičnega 
izvora bodi previden. 

Zaščitna oprema pri gašenju : Izpostavljene posode ohladiti z razpršeno vodo ali vodno meglico. Ne hoditi na območje požara 
brez ustrezne zaščitne opreme, vključno z zaščito za dihala. 

Drugi podatki : V požarnih pogojih bodo prisotne nevarne izparine. 

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 
 

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

Splošni ukrepi : Skrbno pazi, da ne pride do naboja statične elektrike. Odstraniti vse vire vžiga. Prepovedane 
gole žarnice. Prepovedano kajenje. 

6.1.1. Za neizučeno osebje 

Postopki v sili : Evakuiraj nepotrebno osebje. 
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6.1.2. Za reševalce 

Postopki v sili : Zagotoviti ustrezno zaščito čistilnim ekipam. Prezrači prostor. 
 

6.2. Okoljevarstveni ukrepi 

Obvestiti oblasti, če izdelek vstopi v kanalizacijo ali javne vode. Preprečiti prodor v kanalizacijo in pitno vodo. 
 

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje 

Postopki čiščenja : Prestreči razlito tekočino. Hraniti ločeno od drugih materialov. V manjše razlitje čimprej namoči 
inertno trdno snov, kot na primer glino ali diatomejsko zemljo. 

 

6.4. Sklicevanje na druge oddelke 

Glej 8. 

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 
 

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje 

Varnostni ukrepi za varno ravnanje : Prepovedane gole žarnice. Prepovedano kajenje. Upoštevati ustrezne postopke ozemljitve za 
preprečitev statičnega naelektrenja. Zagotovi dobro zračenje v predelovalnem prostoru, da se 
prepreči nastajanje hlapov. Previdno ravnati s praznimi posodami, ker so preostali hlapi 
vnetljivi. 

 

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo 

Pogoji skladiščenja : Hraniti ločeno od možnega stika z vodo zaradi burne reakcije in možnega bliskovitega požara. 
Hrani samo v originalni posodi na hladnem, dobro zračenem kraju. Hrani na požarnovarnem 
kraju. 

Nezdružljivi materiali : Viri toplote. Neposredni sončni žarki. Vir vžiga. 
 

7.3. Posebne končne uporabe 

Dodatne informacije niso na voljo 

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 
 

8.1. Parametri nadzora 
 

Cyclohexane (110-82-7) 

EU Lokalni naziv Cyclohexane 

EU IOELV TWA (mg/m³) 700 mg/m³ 

EU IOELV TWA (ppm) 200 ppm 
 

Propan-2-ol (67-63-0) 

Slovenija Lokalni naziv propan-2-ol (izopropilalkohol; izopropanol) 

Slovenija OEL TWA (mg/m³) 500 

Slovenija OEL TWA (ppm) 200 ppm 

Slovenija Kratkotrajna vrednost (KTV) 4 
 

 
 

 
 

8.2. Nadzor izpostavljenosti 
 
 

Zaščita rok: 

Ni zahtevano 
 

Zaščita oči: 

Varnostna očala 
 

   

Zaščita dihal: 

Ni zahtevano 
  

Drugi podatki: 

Preprečuj kakršnokoli nepotrebno izpostavljanje. Med uporabo ne jej, pij ali kadi. 
 

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 
 

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 

Agregatno stanje : Tekočina 
  

Videz : Gel. 

Barva : Brezbarven. 
  

Vonj : Značilen. 
  

Meja vonja : Ni razpoložljivih podatkov 
  

pH : Ni razpoložljivih podatkov 
  

Relativna hitrost izparevanja  (butilacetat = 1) : Ni razpoložljivih podatkov 
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Tališče/ talilno območje: : Ni razpoložljivih podatkov 
  

Strdišče : Ni razpoložljivih podatkov 
  

Vrelišče : 80 °C 
  

Plamenišče : 17 °C 
  

Temperatura samovžiga : Ni razpoložljivih podatkov 
  

Temperatura razgradnje : Ni razpoložljivih podatkov 
  

Vnetljivost (snov v trdnem stanju, plin) : Lahko vnetljiva tekočina in hlapi 
  

Parni tlak : Ni razpoložljivih podatkov 
  

Relativna gostota pare pri 20 °C : Ni razpoložljivih podatkov 
  

Relativna gostota : Ni razpoložljivih podatkov 
  

Gostota : 0,890 kg/m³ 

Topnost : Ni razpoložljivih podatkov 
  

Zmožnost kopičenja v organizmih (Log Pow) : Ni razpoložljivih podatkov 
  

Viskoznost, kinematična : Ni razpoložljivih podatkov 
  

Viskoznost, dinamična : Ni razpoložljivih podatkov 
  

Eksplozivne lastnosti : Ni razpoložljivih podatkov 
  

Oksidativne lastnosti : Ni razpoložljivih podatkov 
  

Meje eksplozivnosti : Ni razpoložljivih podatkov 
  

 

9.2. Drugi podatki 

Dodatne informacije niso na voljo 

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 
 

10.1. Reaktivnost 

Ni uveljavljen. 
 

10.2. Kemijska stabilnost 

Obstojno pri priporočenih pogojih skladiščenja. 
 

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij 

Ni uveljavljen. Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Lahko tvori vnetljive/eksplozivne zmesi hlapov-zraka. 
 

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti 

Neposredni sončni žarki. Odprt plamen. Izjemno visoke ali nizke temperature. 
 

10.5. Nezdružljivi materiali 

Ni uveljavljen. 
 

10.6. Nevarni produkti razgradnje 

Dima. Lahko sprošča vnetljive pline. Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid. Ni uveljavljen. 
 

ODDELEK 11: Toksikološki podatki 
 

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih 

Akutna strupenost : Ni zaupno 
 

 

Propan-2-ol (67-63-0) 

LD50, pri zaužitju, podgana 5045 mg/kg 

LD50, pri stiku s kožo, kunec 12800 mg/kg 

LC50, pri vdihavanju, podgana (mg/l) 72,6 mg/l/4 h 
 

Jedkost za kožo/draženje kože : Ni zaupno 

Resne okvare oči/draženje : Povzroča hudo draženje oči. 

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost 
kože 

: Ni zaupno 

Mutagenost za zarodne celice : Ni zaupno 

Rakotvornost : Ni zaupno 
 

 

Strupenost za razmnoževanje : Ni zaupno 

STOT – enkratna izpostavljenost : Ni zaupno 
 

 

STOT – ponavljajoča se izpostavljenost : Ni zaupno 
 

 

Nevarnost pri vdihavanju : Ni zaupno 
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ODDELEK 12: Ekološki podatki 
 

12.1. Strupenost 

Ekologija - splošno : Preprečuj sprostitev v okolje. 
 

 
 
 

 

 

12.2. Obstojnost in razgradljivost 

SANYTOL GEL ZA DEZINFEKCIJO ROK  

Biološka razgradnja Biorazgradljiv. 
 

 

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih 

SANYTOL GEL ZA DEZINFEKCIJO ROK  

Zmožnost kopičenja v organizmih Ni uveljavljen. 
 

 

12.4. Mobilnost v tleh 

SANYTOL GEL ZA DEZINFEKCIJO ROK  

Mobilnost v tleh Ni uveljavljen. 
 

 

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB 

SANYTOL GEL ZA DEZINFEKCIJO ROK  

Rezultati ocene PBT Ni uveljavljen. 
 

 

 

12.6. Drugi škodljivi učinki 

Dodatne informacije niso na voljo 

ODDELEK 13: Odstranjevanje 
 

13.1. Metode ravnanja z odpadki 

Regionalna zakonodaja (odpadki) : Odlagaj na varen način in v skladu z lokalnimi/državnimi predpisi. Preprečuj sprostitev v okolje. 

Dodatne informacije : Previdno ravnati s praznimi posodami, ker so preostali hlapi vnetljivi. 

ODDELEK 14: Podatki o prevozu 
 

V skladu z ADR / IATA / IMDG 
 

ADR IMDG IATA 

14.1. Številka ZN 

1170 1170 1170 

14.2. Pravilno odpremno ime ZN 

ETANOL (ETILALKOHOL) ali ETANOL, 
RAZTOPINA (ETILALKOHOL, RAZTOPINA) 

ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL 
SOLUTION) 

Ethanol solution 

Opis prevozne listine 

UN 1170 ETANOL (ETILALKOHOL) ali 
ETANOL, RAZTOPINA (ETILALKOHOL, 
RAZTOPINA), 3, II, (D/E) 

 

UN 1170 ETHANOL SOLUTION (ETHYL 
ALCOHOL SOLUTION), 3, II 

 

UN 1170 Ethanol solution, 3, II 

 

14.3. Razredi nevarnosti prevoza 

3 3 3 

    
14.4. Skupina embalaže 

II II II 

14.5. Nevarnosti za okolje 

Okolju nevarno : Ne Okolju nevarno : Ne 
Snov, ki onesnažuje morje : Ne 

Okolju nevarno : Ne 

Dodatne informacije niso na voljo 

 
14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika 

- Transport po kopnem 
  

klasifikacijska koda (ADR)  : F1  

Posebne določbe (ADR) : 144, 601 

Omejene količine (ADR) : 1l 

Izvzete količine (ADR) : E2 

Navodila za pakiranje (ADR) : P001, IBC02, R001 

Posebne določbe za skupno pakiranje (ADR) : MP19  
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Navodila za mobilne cisterne in zabojnike za 
razsuti tovor (ADR) 

: T4 

Posebne določbe za mobilne cisterne in 
zabojnike za razsuti tovor (ADR) 

: TP1 

Oznaka cisterne (ADR) : LGBF 

Vozilo za prevoz v cisterni : FL 

Kategorija prevoza (ADR) : 2 

Posebne določbe za prevoz - obratovanje 
(ADR) 

: S2, S20 

Številka nevarnosti : 33  

Oranžne table : 

 

Koda  omejitev za predore (ADR) : D/E  

- Prevoz po morju 
  

Posebne določbe (IMDG) : 144 

Omejene količine (IMDG) : 1 L 

Izvzete količine (IMDG) : E2 

Navodila za pakiranje  (IMDG) : P001 

Navodila za pakiranje v vsebnike IBC (IMDG) : IBC02  

Navodila za cisterne (IMDG) : T4  

Posebne določbe za cisterne (IMDG) : TP1  

Št. načrta ukrepanja v sili (Ems) (Požar) : F-E 

Št. načrta ukrepanja v sili (Ems) (Razlitje) : S-D 

Kategorija natovarjanja (IMDG) : A 

Plamenišče (IMDG) :  

Lastnosti in opombe (IMDG) : Colourless, volatile liquids.Pure ETHANOL: flashpoint 13°C c.c. Explosive limits: 3.3% to 19% 
 Miscible with water. 

- Zračni transport 
  

Izvzete količine za potniško in tovorno letalo 
(IATA) 

: E2 

Omejene količine za potniško in tovorno letalo 
(IATA) 

: Y341 

Največja omejena neto količina za potniško in 
tovorno letalo (IATA) 

: 1L  

Navodila za pakiranje za potniško in tovorno 
letalo (IATA) 

: 353 

Največja neto količina za potniško in tovorno 
letalo (IATA) 

: 5L 

Navodila za pakiranje za transport izključno s 
tovornim letalom (IATA) 

: 364 

Največja neto količina za transport izključno s 
tovornim letalom (IATA) 

: 60L 

Posebne določbe (IATA) : A3, A58, A180 

Koda ERG (IATA) : 3L 
 

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC 

Ni uporabno 

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki 
 

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

15.1.1. Predpisi EU 
 

Ne vsebuje snovi, za katere veljajo omejitve iz Priloge XVII Uredbe REACH 

Ne vsebuje nobene snovi s seznama snovi kandidatk REACH 
 

Ne vsebuje nobene snovi s seznama v Prilogi XIV Uredbe REACH 

 

   

Druge informacije, omejitve in predpisi : Se prepričati o spoštovanju vseh nacionalnih ali lokalnih predpisov. . Delaj v skladu z 
ustreznimi predpisi. 
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15.1.2. Nacionalni predpisi 

Dodatne informacije niso na voljo 
 

 

 

 

15.2. Ocena kemijske varnosti 

Dodatne informacije niso na voljo 
  

ODDELEK 16: Drugi podatki 
 

 

 

Viri podatkov : 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. 

 
 

 Celotno besedilo stavkov H in EUH: 

Acute Tox. 4 (Oral) Akutna strupenost (oralno), kategorija nevarnosti 4 

Aquatic Acute 1 Nevarno za vodno okolje – akutna nevarnost, kategorija 1 

Eye Dam. 1 Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija nevarnosti 1 

Eye Irrit. 2 Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija nevarnosti 2 

Flam. Liq. 2 Vnetljive tekočine, kategorija nevarnosti 2 

Skin Corr. 1 Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija nevarnosti 1 

STOT SE 3 Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija nevarnosti 3, omamljenost 

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi 

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju 

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči 

H318 Povzroča hude poškodbe oči 

H319 Povzroča hudo draženje oči 

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico 

H400 Zelo strupeno za vodne organizme 
 

Razvrščanje in postopek, ki se uporabljata za ugotovitev razvrstitve zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [CLP]:  

Flam. Liq. 2 H225 Na podlagi podatkov o preizkusih 

Eye Irrit. 2 H319 Metoda izračuna 
 

 

 
 
VL EU (Priloga II REACH) 

 
Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene samo za opis izdelka za zdravstvene, varnostne in okoljske namene. Zato se ne smejo razumeti kot jamstvo za katere koli 
lastnosti izdelka 
 


