
VARNOSTNI LIST

VAPE DERM SENSIBLE LOZIONE ANTIPUNTURA

Datum priprave: 01.03.2013

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

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

1.1 Identifikator izdelka

VAPE DERM SENSIBLE LOZIONE ANTIPUNTURA

Vsebuje: citriodiol.

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:
Repelentni losjon za splošno uporabo  (PT 19)

Odsvetovane uporabe: uporabljati le za namene, ki so navedene v tem varnostnem listu oz. na etiketi proizvoda.
Kakršnakoli druga uporaba je prepovedana.

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 9961111 (Italija)

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:

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

 - Proizvod v skladu z direktivo Sveta 67/548/EGS oziroma Direktivo 1999/45/ES ni klasificiran kot nevaren.

2.2 Elementi etikete:

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

 Proizvod v skladu z direktivo Sveta 67/548/EGS oziroma Direktivo 1999/45/ES ni klasificiran kot nevaren.
S2 Hraniti izven dosega otrok.
S25 Preprečiti stik z očmi.
S26 Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
S46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

Dodatne informacije:

Vsebuje: citriodiol.
Vsebuje Heksil 2-Hidroksibenzoat. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.

2.3 Druge nevarnosti:

 Ni drugih nevarnosti.
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VARNOSTNI LIST

VAPE DERM SENSIBLE LOZIONE ANTIPUNTURA

Datum priprave: 01.03.2013

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

Razvrstitev v

skladu z Direktivo

67/548/EGS

Citriodiol 255-953-7

42822-86-6

/

9-10,5 Eye Irrit. 2, H319

Skin Irrit. 2 H315

Xi; R36/38

Etanol 200-578-6

64-17-5

603-002-00-5

5-6 Flam. Liq. 2, H225 F; R11

Eterično olje sivke /

8000-28-0

/

2-2,5 Asp. Tox. 1, H304 Xn; R65

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 ali srca 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. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.
Onesnažena oblačila pred ponovno uporabo oprati!

4.1.3 Stik z očmi:

Oči z odprtimi vekami spirati z obilo vode, poiskati zdravniško pomoč.

4.1.4 Zaužitje:

Nezavestni osebi ničesar dajati skozi usta. Takoj poiskati zdravniško pomoč. Bruhanje izzvati samo po navodilu
zdravnika!

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:

Ni predpisanih posebnih napotkov.

4.3 Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

Ni podatka.
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VAPE DERM SENSIBLE LOZIONE ANTIPUNTURA

Datum priprave: 01.03.2013

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje:

5.1.1 Ustrezna sredstva za gašenje:

Ogljikov dioksid, pena ali gasilni prah. Embalažo izpostavljeno ognju hladiti z vodno meglico. Pri razlitjih, katera
niso prišla v kontakt z ognjem, se lahko uporabi za zaščito ljudi, ki sodelujejo pri odstranjevanju, razpršena,
atomizirana 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:

V primeru nepopolnega zgorevanja lahko nastaja ogljikov monoksid, toksični produkti pirolize. Ne vdihavati plinov,
ki nastajajo pri požaru.

5.3 Nasvet za gasilce:

Uporabiti samostojni dihalni aparat in ognjevarno obleko: čelado, jopič, hlače, škornje in rokavice.   

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

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

6.1.1 Za neizučeno osebje:

Odstraniti vse izvore vžiga (cigarete, plamen, iskre itd.) z mesta razlitja. Če do proti učinka ne more priti, pršiti
izdelke z vodo, da se prepreči nastanek in izhajanje prahu. Uporabiti zaščitno opremo za dihanje, če se sprošča v zrak
dim in prah. Če ni nevarnosti, zaustaviti izlivanje. Ne rokovati s poškodovanimi posodami ali razlitim izdelkom, če
nimate nameščene zaščitne opreme. Posamezniki, ki nimajo ustrezne zaščite, se morajo odstraniti z mesta nezgode.

6.1.2 Za reševalce:

Ni posebnih napotkov.

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).  Mesto razlitja mora
biti dobro prezračevano.

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

VAPE DERM SENSIBLE LOZIONE ANTIPUNTURA

Datum priprave: 01.03.2013

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

Izogibati se elektrostatični napetosti. Ne kaditi, ne uporabljati vžigalic in vžigalnikov. Hlapi se lahko vnamejo in
pride lahko do eksplozije. Da se prepreči zbiranje plinov in hlapov, se mora zagotoviti dobro prezračevanje (prepih)
ter zagotoviti odprta okna ter vrata.
Brez zadostne ventilacije se plini lahko zbirajo pri tleh in vnamejo celo na daljavo. Če pride do vžiga, lahko povzroči
eksplozijo in močan sunek ognja nazaj.
Intenzivno pretakanje in premikanje snovi po ceveh in ostali opremi lahko povzroči tvorbo in akumulacijo
elektrostatične napetosti zaradi slabe prevodnosti izdelka. Da se izognete nevarnosti eksplozije in požara, nikoli ne
uporabljajte med premikanjem stisnjen zrak.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:

Proizvod hraniti v originalni in tesno zaprti embalaži s primerno oznako in etiketo. Hraniti ločeno od virov toplote,
isker in odprtega plamena.

7.3 Posebne končne uporabe:

Ni podatka.
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VAPE DERM SENSIBLE LOZIONE ANTIPUNTURA

Datum priprave: 01.03.2013

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora:

Ime: EC št. MV

mg/m3 ppm

Etanol 200-578-6 1900 1000

8.2 Nadzor izpostavljenosti:

8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:

Zagotoviti zadostno prezračevanje, da ne pride do prekoračitve mejnih vrednosti. V primeru, da ni mogoče zagotoviti
zadostnega prezračevanja, uporabiti primerno osebno zaščito za dihala.

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

Zaščita za oči/obraz:

Uporabiti zaščitna očala v skladu z standardom EN 166. Na delovnem mestu morajo biti zagotovljeni izpiralka za oči
ter sistem za prhanje.

Zaščita kože:

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. Ustrezne so rokavice za zaščito pred kemikalijami testirane po EN 374. Upoštevajte navodila
proizvajalca rokavic glede uporabe, skladiščenja, vzdrževanja in zamenjave rokavic. Primeren material rokavic:
lateks, PVC ali enakovredne. Uporabiti popolno zaščitno obleko kategorijein obutev. Po končanem delu s
proizvodom se stuširati.

Zaščita dihal:

V primeru daljše in intenzivnejše izpostavljenosti ali v izrednih razmerah uporabiti dihalni aparat na  stisnjen zrak z
odprtim krogom (EN 137) ali cevni dihalni aparat z  obrazno masko, polmasko ali ustnikom (EN 138).
Za primer urgence mora biti na voljo voda za izpiranje oči in tuširanje.

Zaščita pred toplotno nevarnostjo:

Ni podatka.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja:

Ni podatka.
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VARNOSTNI LIST

VAPE DERM SENSIBLE LOZIONE ANTIPUNTURA

Datum priprave: 01.03.2013

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

Videz: Viskozna tekočina. Barva: bela.               

Vonj: Karakterističen.

Mejne vrednosti vonja: Ni podatka.

pH: 7 +-0,5

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 primerno.

Parna gostota: Ni primerno.

Relativna gostota: 0,985 kg/l

Topnost: Ni podatka.   

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda: Ni primerno.

Temperatura samovžiga: Ni podatka.

Temperatura razpadanja: Ni podatka.

Viskoznost: Ni primerno.

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. V primeru pregervanja ali požara se sproščajo
ogljikovi oksidi in drugi plini, ki lahko škodljivo vplivajo na zdravje. Prav tako hlapi lahko tvorijo eksplozivno
mešanico z zrakom.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij:

Etanol burno reagira z močnimi oksidanti.
Hlapi lahko tvorijo eksplozivno mešanico z zrakom.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:

V primeru pregervanja ali požara se sproščajo ogljikovi oksidi in drugi plini, ki lahko škodljivo vplivajo na zdravje.

10.5 Nezdružljivi materiali:

Ni podatka.

10.6 Nevarni produkti razgradnje:

V primeru pregervanja ali požara se sproščajo ogljikovi oksidi in drugi plini, ki lahko škodljivo vplivajo na zdravje.
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VAPE DERM SENSIBLE LOZIONE ANTIPUNTURA

Datum priprave: 01.03.2013

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih:

Za proizvod ni na razpolago toksikoloških informacij.

Proizvod se mora uporabljati v skladu z dobro laboratorijsko prakso. Lahko ima blage učinke na zdravje pri
občutljivih ljudeh pri vdihavanju, v stiku s kožo in očmi ter pri zaužitju.

Etanol:
LD50  (oralna, podgana): 1501 mg/Kg
LC50  (inhalacija, podgana): 5,9 mg/L/6h

Citriodiol:
LD50 8oralna): >5000 mg/kg

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost:

Za proizvod ni na razpolago ekotoksikoloških informacij.

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:

Ne izpuščati v okolje. Če pride do izpusta v vodotoke, kanalizacijo ali v tla oziroma po vegetaciji je potrebno
nemudoma obvestiti za to pristojne organe.

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.
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ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

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

Pravilnik o aerosolnih razpršilnikih Zakon o biocidnih proizvodih.

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 GA0640600-Vape derm sensible antipuntura lozione , Guaber SRL, izdan, 08.02.2011.

Metode uporabljene za razvrstitev zmesi:

/

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

Xi  Dražilno.
Xn  Zdravju škodljivo.
F  Lahko vnetljivo.
R11  Lahko vnetljivo.
R65  Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.
R36/38  Draži oči in kožo.
H225  Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315  Povzroča draženje kože.
H319  Povzroča hudo draženje oči.

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

Ni posebnih nasvetov.
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