
VARNOSTNI LIST

VAPE MAGIC HERBAL

Datum priprave: 27.02.2012

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

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

1.1 Identifikator izdelka

VAPE MAGIC HERBAL

Vsebuje: praletrin.

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:
Insekticid proti komarjem za splošno uporabo (PT 18)

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)
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VARNOSTNI LIST

VAPE MAGIC HERBAL

Datum priprave: 27.02.2012

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

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:

N - Okolju nevarno.
R10 - Vnetljivo.
R50/53 - Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
R66 - Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

2.2 Elementi etikete:

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

R10 Vnetljivo.
R50/53 Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
R66 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
S2 Hraniti izven dosega otrok.
S29 Ne izprazniti v kanalizacijo.
S46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.
S61 Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Dodatne informacije:

S43- Za gašenje uporabiti običajna sredstva in popolno gasilsko opremo. Ne uporabljati vode!
Vsebuje: praletrin.

2.3 Druge nevarnosti:

 Ni drugih nevarnosti.
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VARNOSTNI LIST

VAPE MAGIC HERBAL

Datum priprave: 27.02.2012

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

Tetradekan 211-096-0

629-59-4

/

50<=C<75 Asp. Tox. 1, H304

EUH066

Xn; R65-66

Dekan 204-686-4

124-18-5

/

30<=C<50 Flam. Liq. 3, H226

Asp. Tox. 1, H304

EUH066

Xn; R10-65-66

Praletrin 91% (2-metil-4-okso-3-
(prop-2- inil)ciklopent-2-en-1-il
2,2,-dimetil- 3-(2-metilprop-1-
enil)ciklopropan)

245-387-9

23031-36-9

607-431-00-9

1<=C<3 Acute Tox. 3, H331

Acute Tox. 4, H302

Aquatic Acute 1,

H400

Aquatic Chronic 1,

H410

T, N; R22-23-50/53

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:

Ponesrečenca odstraniti z mesta onesnaženja in ga premestiti na svež zrak. Osebi, ki diha, podložiti glavo in
kontrolirati dihanje. V primeru zastoja dihanja takoj pričeti z umetnim dihanjem oziroma oživljanjem v primeru
zastoja srca. Poiskati 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.

4.1.3 Stik z očmi:

Če je potrebno, odstraniti kontaktne leče. Oči z odprtimi vekami spirati pod tekočo vodo. Pri trajajočih težavah
poiskati zdravniško pomoč.

4.1.4 Zaužitje:

Ne izzvati bruhanja. Poiskati zdravniško pomoč.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:

Ni posebnih napotkov.

4.3 Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

Ni podatka.
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VARNOSTNI LIST

VAPE MAGIC HERBAL

Datum priprave: 27.02.2012

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje:

5.1.1 Ustrezna sredstva za gašenje:

Uporabiti običajna sredstva za gašenje kot so CO2, pena, prah ali vodni razpršilec.

5.1.2 Neustrezna sredstva za gašenje:

Niso znana.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

V primeru požara nastanejo nevarni produkti izgorevanja (CO, toksični produkti pirolize), katere se ne sme
vdihovati.

5.3 Nasvet za gasilce:

Preprečiti iztekanje produktov gašenja v odvodne kanale. V primeru požara nositi ustrezno osebno zaščitno opremo
in samostojen dihalni aparat. Kontejnerje izpostavljene ognju hladiti z vodo. Uporabiti: čelada s ščitnikom za obraz,
ognjevarna obleka  (jopič, hlače, škornji, rokavice).

   

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

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

6.1.1 Za neizučeno osebje:

Uporabiti zaščitno opremo za dihanje, če se sprošča v zrak dim in prah.

6.1.2 Za reševalce:

Ni posebnih napotkov.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Preprečiti izpust v kanalizacijo, vodna zajetja, podtalnico, vodotoke, tla in zrak. 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:

Omejiti in absorbirati z zemljo ali drugim inertnim materialom. Zbrati čim več razlitja, ostanke pa sprati z vodnim
curkom. Kontaminiran material odstraniti v skladu s točko 13.

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 MAGIC HERBAL

Datum priprave: 27.02.2012

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

Poskrbeti, da je na voljo dovolj primerne opreme za hlajenje posod ter se tako prepreči nevarnost povečanega pritiska
in pregrevanja, če pride v bližini do požara.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:

Proizvod hraniti v originalni in tesno zaprti embalaži s primerno oznako in etiketo. Skladiščiti v suhem in dobro
prezračevanem prostoru. Zavarovati pred viri vžiga in visokimi temperaturami.

7.3 Posebne končne uporabe:

Ni podatka.

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:

Zagotoviti zadostno prezračevanje v prostorih, kjer se pripravek skladišči oz. uporablja.

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

Zaščita za oči/obraz:

Uporabiti zaščitna očala, ki dobro tesnijo (standard EN 166).

Zaščita kože:

Uporabiti zaščitne rokavice I. kategorije iz naravnega lateksa, neoprena, nitril ali vinil PVC (standard EN 374 in
Direktiva 89/686/EEC).

Uporabiti popolno zaščitno obleko z dolgimi rokavi in obutev I. kategorije  (standard EN 344 in Direktiva
89/686/EEC). Po zaključenem delu, telo sprati z vodo in milom.

Zaščita dihal:

Pri delu v skladu z navodili ni zahtevana. Zagotoviti ustrezno prezračevanje oz. izsesavanje na delovnem mestu. V
primeru, da je presežena mejna vrednost nevarne substance pri dnevni izpostavljenosti, je potrebno nositi pri delu
masko z univerzalnim filtrom ali filtrom tipa A ( razred 1,2 ali 3, standard EN 141).

Zaščita pred toplotno nevarnostjo:

Ni podatka.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja:

Ni podatka.
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VARNOSTNI LIST

VAPE MAGIC HERBAL

Datum priprave: 27.02.2012

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

Videz: Bistra tekočina, bledo rumene barve.

Vonj: Karakterističen

Mejne vrednosti vonja: Ni podatka.

pH: Ni uporabno.

Tališče/ledišče: Ni uporabno.

Začetno vrelišče in območje vrelišča: Ni uporabno.

Plamenišče: >21°C

Hitrost izparevanja: Ni podatka.

Vnetljivost (trdno/ plinasto): Ni podatka.

Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti: Ni podatka.

Parni tlak: Ni uporabno.

Parna gostota: Ni podatka.

Relativna gostota: 0,755 kg/l

Topnost: Se ne 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:

VOC (Direktiva 1999/13/EC): 0,01%-0,09 g/l pripravka
VOC (hitro topljiv ogljik): 0,01%-0,08 g/l pripravka

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost:

Ni podatka.

10.2 Kemijska stabilnost:

Izdelek je stabilen pod normalnimi pogoji uporabe in skladiščenja.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij:

Ni podatka.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:

 V primeru požara ali termičnega razkroja, se lahko sproščajo potencialno nevarni plini, nevarni za zdravje.

10.5 Nezdružljivi materiali:

Ni podatka.

10.6 Nevarni produkti razgradnje:

CO, toksični produkti pirolize.
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VARNOSTNI LIST

VAPE MAGIC HERBAL

Datum priprave: 27.02.2012

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih:

Za proizvod ni na razpolago toksikoloških podatkov.

Po daljši, ponavljajoči izpostavljenosti izdelku, ima le ta na kožo razmaščevalni učinek. Koža lahko postane suha in
razpokana.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost:

Izdelek je okolju nevaren:
Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

Ekotoksikološki podatki za aktivno snov v pripravku (praletrin):
Toksičnost za ribe: 		LC50 (postrv, 96 h): 0,012 mg/l
Toksičnost za vodne bolhe:	EC50 (Daphnia Magna, 48 h): 0,0062 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:

Ne izpuščati v kanalizacijo, podtalnico in vodotoke.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki:

Če je možno, ponovno uporabiti. Preostanki izdelka spadajo med nevarne odpadke. Uporabnik ostanke
neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, odda pooblaščenemu zbiralcu ali
odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu s pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno
embalažo, pravilnikom o ravnanju z odpadki ter v skladu s pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
ravnanju z odpadki.
Onesnažena embalaža se mora ponovno uporabiti oz. odstraniti v skladu z lokalno zakonodajo
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VARNOSTNI LIST

VAPE MAGIC HERBAL

Datum priprave: 27.02.2012

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1 Številka ZN: UN 1993

14.2 Pravilno odpremno ime ZN: Vnetljiva tekočina, vsebuje dekan.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza: 3, F1

14.4 Skupina pakiranja: III

14.5 Nevarnosti za okolje:

Ni podatka.

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:

Ni podatka.

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC:

Ni podatka.

Podatki veljajo za:  kopenski transport ADR/RID, pomorski transport IMDG/ADN, zračni transport ICAO

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

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

Zakon o biocidnih proizvodih.

15.2 Ocena kemijske varnosti:

Ni izvedena.
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VARNOSTNI LIST

VAPE MAGIC HERBAL

Datum priprave: 27.02.2012

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

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 Z076600-VAPE MAGIC, Guaber S.r.l., izdan 08.02.2011.

Metode uporabljene za razvrstitev zmesi:

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

Xn  Zdravju škodljivo.
N  Okolju nevarno.
T  Strupeno.
R10  Vnetljivo.
R22  Zdravju škodljivo pri zaužitju.
R23  Strupeno pri vdihavanju.
R65  Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.
R66  Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
R50/53  Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
H226  Vnetljiva tekočina in hlapi.
H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H331  Strupeno pri vdihavanju.
H400  Zelo strupeno za vodne organizme.
H410  Zelo strupeno 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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