
VARNOSTNI LIST

Ime proizvoda:

VAPE RAGNATELE

Datum izdaje: 02.04.2010

Sprememba dne: /

Sprememba št.: /

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1 Identifikacija snovi/pripravka: VAPE RAGNATELE
1.2 Uporaba snovi/pripravka:         odpravlja nabiranje pajčevine na površini

1.3 Opredelitev družbe/podjetja:

      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 Gramsci, 41, Funo di Argelato (BO), Italy
Tel.: +39 0 5166 49 112, fax: +39 0 5166 49 251
Elektronski naslov proizvajalca: marzio.boldini@guaber.com

1.4 Telefon za klic v sili:
Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.
+390516649210

2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH

Opis nevarnosti:
Zelo lahko vnetljivo.
Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.
Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50°C. Ne preluknjajte ali
sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršiti v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi.

3. SESTAVA/INFORMACIJA O SESTAVINAH

Kemijski opis: Insekticid - vsebuje navedene nevarne snovi:

Kemijsko ime:
Konc.

snovi (%):
EC št. CAS št. INDEKS št. Simbol/R stavki

Propan-2-ol 18,5<=C<
20

200-661-7 67-63-0 603-117-00-0 F, Xi; R11-36-67

Dodatne informacije: Pomen R stavkov je naveden v 16. točki varnostnega lista
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4. UKREPI PRVE POMOČI

4.1 Splošni  ukrepi:
V primeru dvoma ali trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč in predložiti varnostni list pripravka.

4.2 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.

4.3 Stik s kožo:
Onesnažena oblačila takoj sleči. Pri stiku s produktom kožo temeljito sprati z obilo vode. V primeru trajajočih težav
poiskati zdravniško pomoč. Onesnažena oblačila pred ponovno uporabo oprati!

4.4 Stik z očmi:
Oči z odprtimi vekami spirati z obilo vode. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

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

4.6 Napotki za zdravnika:
Ni predpisanih posebnih napotkov.

5. UKREPI OB POŽARU

5.1 Primerna gasilna sredstva:
Ogljikov dioksid, pena ali gasilni prah. Proizvod je zelo lahko vnetljiv. Embalažo izpostavljeno ognju hladiti z vodno
meglico.

5.2 Neprimerna gasilna sredstva:
Voda v polnem curku.

5.3 Posebne nevarnosti izpostavljenosti, ki izhajajo iz same snovi ali pripravka, proizvodov izgorevanja
ali uhajajočih plinov:
V primeru nepopolnega zgorevanja lahko nastaja ogljikov monoksid, toksični produkti pirolize, itd. Ne vdihavati
plinov, ki nastajajo pri požaru. Segrevanje embalaže izdelka privede do notranjega zvišanja pritiska, kar povzroči
požar in razpočenje.

5.4 Posebna varovalna oprema za gašenje:
Uporabiti samostojni dihalni aparat in ognjevarno obleko: čelado, jopič, hlače, škornje in rokavice.

5.5 Dodatna navodila:
V primeru požara je nujen nadzor okolice. Preprečiti iztekanje produktov gašenja v odvodne kanale.
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6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi:
Upoštevati osebne previdnostne ukrepe v poglavju 7 in 8. Nositi primerno zaščitno opremo. Preprečiti stik z očmi in
kožo. Odstraniti vse vire vžiga. Preprečiti dostop nepooblaščenim osebam. Preprečiti iztekanje proizvoda. Čiščenje
izvesti le v primeru, če ni ogrožena varnost izvajalca.

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 Postopki za čiščenje/odstranjevanje:
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). Območje rzlitja
doboro prezračiti.

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Ravnanje:
Upoštevati osnovne varnostne in higienske ukrepe, ki veljajo pri delu z nevarnimi snovmi.  Zagotoviti zadostno
prezračevanje.  Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50°C. Ne
preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršiti v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga –
ne kaditi. Pri ravnanju nositi antistatično obleko in obutev. Upoštevati ukrepe proti elektrostatičnemu naelektrenju.

7.2 Skladiščenje:
Izdelek hraniti v originalni in tesno zaprti embalaži s primerno oznako in etiketo. Zavarovati pred viri vžiga, visokimi
temperaturami in direktno sončno svetlobo. Skladiščiti v dobro prezračevanem prostoru. Brez zadostnega
prezračevanja se pri tleh tvorijo hlapi, ki lahko potujejo na dolge razdalije in udarijo nazaj.
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8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Mejne vrednosti izpostavljenosti:

Kemijsko ime: CAS št. MDK

mg/m3 ppm

Propan-2-ol 67-63-0  500  200

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

Osebni varnostni ukrepi:
Zaščita dihal: Zagotoviti ustrezno prezračevanje oz. izsesavanje na delovnem mestu. V primeru prekoračitve mejne
vrednosti na delovnem mestu uporabiti masko za nos/usta v skladu s standardom EN 141. 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, pol masko ali ustnikom
(EN 138).
Varovanje rok: 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. Primerni
material: lateks, PVC ali podobni.
Varovanje oči: Uporabiti zaščitna očala v skladu z standardom EN 166. Na delovnem mestu morajo biti zagotovljeni
izpiralka za oči ter sistem za prhanje.
Varovanje kože: Uporabiti predpasnik, škornje ali popolno zaščitno obleko in obutev v skladu s standardom EN
344. Po končanem delu s proizvodom se stuširati.
Ostali ukrepi: Upoštevati splošna navodila, ki veljajo pri delu s kemikalijami.
Nadzor izpostavljenosti okolja: Ni podatka.
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9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 Splošne informacije:

Videz: Aerosol.

Barva: Brezbarven.

Vonj: Karakterističen.

9.2 Pomembne informacije  o zdravju, varnosti in okolju:

pH Ni primerno.

Točka vrelišča/območje vrelišča: < 35°C

Plamenišče: <0°C

Vnetljivost: Proizvod je zelo lahko vnetljiv.

Eksplozivne lastnosti: Ni podatka.

Oksidativne lastnosti: Ni podatka.

Parni tlak: Ni primerno.

Gostota: Ni podatka.

Topnost: Ni podatka.

Topnost v vodi: Ni podatka.

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda: Ni primerno.

Viskoznost: Ni primerno.

Parna gostota: Ni primerno.

Hitrost izparevanja: Ni primerno.

9.3 Druge informacije:

Tališče/območje tališča: Ni primerno.

Vsebnost topil: Ni podatka.

Vsebnost HOS: Ni podatka.

Vsebnost trdnih snovi: Ni podatka.

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Pogoji, ki se jim je potrebno izogniti:
Proizvod je stabilen in nereaktiven pri delu in skladiščenju v skladu z navodili. V primeru pregervanja ali požara se
sproščajo ogljikovi oksidi in drugi toksični plini, ki lahko škodljivo vplivajo na zdravje. Prav tako hlapi lahko tvorijo
eksplozivno mešanico z zrakom.

10.2 Materiali, ki se jim je treba izogniti:
Ni podatka.

10.3 Nevarni razpadli proizvodi:
Niso znani.
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11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

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.

Propan-2-ol:
LD50  (oralna, podgana): 12800 mg/Kg
LD50  (dermalna, podgana): 12800 mg/Kg
LC50  (inhalacija, podgana): 72,6 mg/L/4h

12. EKOLOŠKE INFORMACIJE

12.1 Ekotoksičnost:
Za proizvod ni na razpolago ekotoksikoloških podatkov.

12.2 Mobilnost:
Ni podatka.

12.3 Obstojnost in razgradljivost:
Ni podatka.

12.4 Zmožnost kopičenja v organizmih:
Ni podatka.

12.5 Rezultati ocenjevanja PBT:
Ni podatka.

12.6 Drugi neugodni učinki:
Preprečiti izpust v okolje.

13. SMERNICE ZA ODSTRANJEVANJE

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.
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14. INFORMACIJE O TRANSPORTU

Kopenski transport ADR/RID in GGVS/GGVE (mednarodni znotraj države):

ADR/RID razred: 2, 5F

UN št.: 1950

Embalažna skupina: /

Nalepka nevarnosti: 2.1

Št. nevarnosti: /

Ime: Aerosoli, vnetljivi

Pomorski transport IMDG/GGVS:

IMDG razred: 2

UN št.: 1950

EmS: F-D, S-U

Ime: Aerosoli, vnetljivi

Nalepka nevarnosti: 2.1

Embalažna skupina: /

Zračni transport ICAO/IATA:

ICAO/IATA razred: 2

UN št.: 1950

Ime: Aerosoli, vnetljivi

15. ZAKONSKO PREDPISANE INFORMACIJE

Označevanje je v skladu z ZKem in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in
Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov. Usklajeno z Uredbo (ES) št. 1907/2006.

Nevarne snovi za etiketiranje:
Niso zahtevane.

Simbol nevarnosti in opis nevarnosti proizvoda:
F+  Zelo lahko vnetljivo.

R stavki:
R12  Zelo lahko vnetljivo.
R67  Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

S stavki:
S2  Hraniti izven dosega otrok.
S18  Previdno ravnati s posodo in jo previdno odpirati.
S23  Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice.
S46  Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.
S51  Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.

Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50°C. Ne preluknjajte ali
sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršiti v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi.
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16. DRUGE INFORMACIJE

Ta izdaja varnostnega lista nadomešča vse predhodne izdaje. Podatki, navedeni v varnostnem listu so osnovani na
trenutnih spoznanjih in ne predstavljajo nobenega zagotovila o lastnosti proizvoda. Uporabnik je odgovoren za
upoštevanje vseh potrebnih zakonskih določb glede rokovanja s produktom. Služi kot vodilo o zdravstvenih,
varnostnih in ekoloških vplivih produkta in ni namenjen kot garancija za tehnične karakteristike ali možnosti
drugačne uporabe.

Simboli in R stavki v tretji točki varnostnega lista:
Xi  Dražilno.
F  Lahko vnetljivo.
R11  Lahko vnetljivo.
R36  Draži oči.
R67  Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

Spremembe  glede na predhodno izdajo:
/

Viri:  varnostni list proizvajalca z dne 07.01.2010,  kemijska zakonodaja RS in EU.

Stran 8 od 8


