
VARNOSTNI LIST

VAPE MAGIC "E"

Datum priprave: 23.02.2012

Sprememba: 14.04.2016

Številka različice/popravka: 1

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

1.1 Identifikator izdelka

VAPE MAGIC "E"

Koda: 075304
Vsebuje: praletrin.

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:
Tekoči insekticid proti komarjem za splošno uporabo (PT 18). V prodaji komplet in polnilo.

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 "E"

Datum priprave: 23.02.2012

Sprememba: 14.04.2016

Številka različice/popravka: 1

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:

Razvrstitev snovi/zmesi v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008:

H226 - Vnetljiva tekočina in hlapi.
H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

H304 - Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H400 - Zelo strupeno za vodne organizme.
Kategorije:
Flam. Liq. 3
Asp. Tox. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1

2.2 Elementi etikete:

Po Uredbi (ES) št. 1272/2008:

  

Pozor

H226 - Vnetljiva tekočina in hlapi.
H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
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.
P233 - Hraniti v tesno zaprti posodi.
P273 - Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 - Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P301 + P310 - PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P501 - Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi/regionalnimi predpisi.

Dodatne informacije:

EUH 066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
Vsebuje: praletrin.
vsebuje: dekan, tetradekan.
Aerosoli in posode, zaprte z zapečatenim zapiralom za razprševanje, ki vsebujejo snovi ali zmesi, razvrščene kot
nevarne za vdihavanje: Snovi ali zmesi, razvrščenih v skladu z merili iz oddelkov 3.10.2 in 3.10.3, glede na uporabo
oddelka 3.10.4 ni treba označiti za to nevarnost (H304), če so dane v promet v obliki aerosolnih razpršilcev ali v
posodah, zaprtih z zapečatenim zapiralom za razprševanje.

2.3 Druge nevarnosti:

 Ni drugih nevarnosti.
Vsebuje naslednjo PBT snov: eugenol.
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VARNOSTNI LIST

VAPE MAGIC "E"

Datum priprave: 23.02.2012

Sprememba: 14.04.2016

Številka različice/popravka: 1

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:

Tetradekan 211-096-0

629-59-4

/

50-75 Asp. Tox. 1, H304

EUH066

/

Dekan 204-686-4

124-18-5

/

30-50 Flam. Liq. 3, H226

Asp. Tox. 1, H304

EUH066

01-2119474199-26-

XXXX

Praletrin 245-387-9

23031-36-9

607-431-00-9

1-2,5 Acute Tox. 3, H331

Acute Tox. 4, H302

Aquatic Acute 1,

H400 (M=100)

Aquatic Chronic 1,

H410 (M=100)

/

Dodatne informacije: celotno besedilo stavkov o nevarnosti 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 zastoja dihanja pričeti z umetnim dihanjem.  Takoj poiskati
zdravniško pomoč.

4.1.2 Stik s kožo:

Onesnažena oblačila takoj sleči. Kožo takoj temeljito sprati z veliko količino vode. Takoj poiskati zdravniško pomoč.
Onesnažena oblačila pred ponovno uporabo dobro oprati.

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. Prizadetemu ničesar dajati, to lahko stori SAMO ZDRAVNIK!

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:

Glej poglavje 11.

4.3 Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

Ni podatka.
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VARNOSTNI LIST

VAPE MAGIC "E"

Datum priprave: 23.02.2012

Sprememba: 14.04.2016

Številka različice/popravka: 1

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.

5.1.2 Neustrezna sredstva za gašenje:

Voda v polnem curku. Voda ni učinkovito sredstvo za gašenje požara. Lahko pa se jo uporabi za hlajenje posod
izpostavljene ognju, da se prepreči eksplozija.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

Segrevanje embalaže izdelka privede do notranjega zvišanja pritiska, kar povzroči požar in razpočenje pločevinke.
Ne vdihavati produktov, KI NASTAJAJO PRI POŽARU.

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 vodo za hlajenje kontejnerjev,
da se prepreči razgradnjo in s tem razvoj potencialno nevarnih snovi za zdravje. Vedno nositi popolno zaščitno
opremo. Ostanke gašenja zbrati in odstraniti v skladu z zakonodajo.
V primeru požara nositi zaščitno opremo za gasilce: zaščitno obleko v skladu s SIST EN 469, rokavice v skladu s
SIST EN 659 in škornje (HO specifikacije A9 in A30), avtonomen dihalni aparat v skladu s SIST EN 137.  
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VARNOSTNI LIST

VAPE MAGIC "E"

Datum priprave: 23.02.2012

Sprememba: 14.04.2016

Številka različice/popravka: 1

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

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

6.1.1 Za neizučeno osebje:

Nositi osebno zaščitno opremo (oddelek 8). Preprečiti stik z očmi in kožo. Zaustaviti razlitje, če se to lahko varno
stori.

6.1.2 Za reševalce:

Glej poglavje 6.1.1.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

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

Zbrani material hraniti v primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z veljavno zakonodajo (v skladu s točko
13). Aerosolne pločevinke mehansko pobrati.

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.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

Med delom ne jesti, piti ali kaditi.  Izogibati se elektrostatični napetosti. Ne kaditi, ne uporabljati vžigalic in
vžigalnikov. Ne pršiti v odprt plamen, iskre ali žareče telo.
Pred vstopom v jedilnico odstraniti onesnaženo delovno obleko.
Preprečiti sproščanje proizvoda v okolje.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:

Proizvod hraniti v originalni in tesno zaprti embalaži s primerno oznako in etiketo. Zavarovati pred viri vžiga,
visokimi temperaturami in direktno sončno svetlobo. Skladiščiti ga v dobro prezračevanem prostoru. Hraniti ločeno
od nezdružljivih sovi (glej poglavje 10).

7.3 Posebne končne uporabe:

Ni podatka.
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VARNOSTNI LIST

VAPE MAGIC "E"

Datum priprave: 23.02.2012

Sprememba: 14.04.2016

Številka različice/popravka: 1

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.

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

Zaščita za oči/obraz:

Nositi tesno prilegajoča se zaščitna očala v skladu s SIST EN 166: 2002. Na delovnem mestu zagotoviti izpiralko za
oči in varnostno prho.

Zaščita kože:

Uporabiti zaščitne rokavice I. kategorije iz naravnega lateksa, neoprena, nitril ali podobne (standard EN 374:2003 s
popravki in Direktiva 89/686/EEC).

Nositi delovno obleko. Po zaključenem delu se stuširati.

Zaščita dihal:

Dihalne varnostne naprave, je treba uporabiti, če tehnični sprejeti ukrepi niso primerni za omejevanje izpostavljenosti
delavca za upoštevati mejne vrednosti. Zaščita, ki jo nudijo maske, je v vsakem primeru omejena. Če je snov brez
vonja ali je njena mejna vrednost višja nositi dihalni aparat v skladu s standardom EN 137 ali v skladu s standardom
EN 138.
V primeru nevarnosti brizga ustrezno zavarovati oči, usta in nos.

Zaščita pred toplotno nevarnostjo:

Ni podatka.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja:

Emisije, ki nastanejo zaradi proizvodnih procesov, vključno s tistimi, ki jih ustvari prezračevalna naprava, je
potrebno redno spremljati, da se zagotovi skladnost z okoljskimi standardi.
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VARNOSTNI LIST

VAPE MAGIC "E"

Datum priprave: 23.02.2012

Sprememba: 14.04.2016

Številka različice/popravka: 1

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

Videz: Tekočina, slamnato rumene barve. 

Vonj: Karakterističen

Mejne vrednosti vonja: Ni podatka.

pH: Ni uporabno.

Tališče/ledišče: Ni uporabno.

Začetno vrelišče in območje vrelišča: Ni uporabno.

Plamenišče: >23°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: 0,753 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): 0,0%
VOC (hitro hlapljiv ogljik): 0,0%
Vsebnost trdnih delcev: 0,01%

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:

Hlapi lahko tvorijo eksplozijsko mešanico hlapi-zrak.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:

Preprečiti pregrevanje, preprečiti elektrostatično naelektrenje, preprečiti stik z viri vžiga.

10.5 Nezdružljivi materiali:

Ni podatka.

10.6 Nevarni produkti razgradnje:

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

VAPE MAGIC "E"

Datum priprave: 23.02.2012

Sprememba: 14.04.2016

Številka različice/popravka: 1

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih:

Za proizvod ni na razpolago toksikoloških podatkov. Podatek za posamezno snov:

Tetradecane:
DL50 oral:> 5000 mg/kg (rat)
DL50 cutaneous:> 2000 mg/kg (rabbit)

ETOC TG >92% (Prallethrin)
LD50 (Oral). 417 mg/kg Rat
LD50 (Dermal). > 2000 mg/kg Rat
LC50 (Inhalation). 0,658 mg/l/4h (dust/mists) Rat 4 hours

Že majhna količina aspirirane količine proizvoda v primeru zaužitja ali bruhanja, lahko povzroči bronhopneumonijo
ali pulmonarni edem.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost:

Izdelek je okolju nevaren: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Za proizvod ni na razpolago ekotoksikoloških podatkov. Podatki posameznih snovi:

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

Dekan:
LC50, ribe: >10 mg/L Oncorhynus mykiss

12.2 Obstojnost in razgradljivost:

Dekan: hitro biološko razgradljiv.
Praletrin: NI lahko biološko razgradljiv.

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.
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VARNOSTNI LIST

VAPE MAGIC "E"

Datum priprave: 23.02.2012

Sprememba: 14.04.2016

Številka različice/popravka: 1

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

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:

UREDBA (EU) št. 528/2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na
trgu in uporabi biocidnih proizvodov

15.2 Ocena kemijske varnosti:

Ni izvedena.
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VARNOSTNI LIST

VAPE MAGIC "E"

Datum priprave: 23.02.2012

Sprememba: 14.04.2016

Številka različice/popravka: 1

ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremembe glede na predhodno različico varnostnega lista:

Sprememba trgovskega imena: prejšnje ime: VAPE MAGIC "E" 45 NIGHTS.
Razvrstitev v skladu s CLP Uredbo 1272/2008.

Okrajšave in kratice uporabljene v varnostnem listu:

/

Reference ključne literature in virov podatkov:

Safety data sheet 075304 - VAPE MAGIC RICARICA LIQUIDA INSETTICIDA, Guaber S.r.l., izdan 18.03.2015.

Metode uporabljene za razvrstitev zmesi:

/

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

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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