
VARNOSTNI LIST

VAPE MOSCHE E ZANZARE N

Datum priprave: 27.02.2012

Sprememba: 07.04.2016

Številka različice/popravka: 1

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

1.1 Identifikator izdelka

VAPE MOSCHE E ZANZARE N

Vsebuje: 1R-trans fenotrin in d-tetrametrin.

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:
Insekticid za leteče in plazeče insekte, 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. Ne pršite po ljudeh, v oči, po hrani, posodi za živila, po akvarijih, živalih
in pohištvu.

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 MOSCHE E ZANZARE N

Datum priprave: 27.02.2012

Sprememba: 07.04.2016

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:

H222 - Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H229 - Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kategorije:
Aerosoli 1
Aquatic Chronic 2

2.2 Elementi etikete:

Po Uredbi (ES) št. 1272/2008:

  

Nevarno

H222 - Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H229 - Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H411 - 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.
P211 - Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P251 - Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P270 - Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
P273 - Preprečiti sproščanje v okolje.
P391 - Prestreči razlito tekočino.
P410 + P412 - Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C/122°F.
P501 - Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Dodatne informacije:

Vsebuje: 1R-trans fenotrin in  (d-tetrametrin).

2.3 Druge nevarnosti:

 Ni drugih nevarnosti.
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VARNOSTNI LIST

VAPE MOSCHE E ZANZARE N

Datum priprave: 27.02.2012

Sprememba: 07.04.2016

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:

Dekan 204-686-4

124-18-5

/

1-5 Flam. Liq. 3, H226

Asp. Tox. 1, H304

EUH066

01-2119474199-26-

xxxx

Butan 203-448-7

106-97-8

601-004-00-0

20-30 Flam. Gas 1, H220 /

Izobutan 200-857-2

75-28-5

601-004-00-0

10-15 Flam. Gas 1, H220 /

Propan 200-827-9

74-98-6

601-003-00-5

10-15 Flam. Gas 1, H220 /

(1,3,4,5,6,7-heksahidro-1,3-diokso-
2H- izoindol-2-il)metil (1R-trans)-
2,2-dimetil- 3-(2-metilprop-1-
enil)ciklopropankarboksilat (d-
tetrametrin)

214-619-0

1166-46-7

/

0,025-0,5 Aquatic Acute 1,

H400 M=100

Aquatic Chronic 1,

H410 M=100

/

Propan-2-ol 200-661-7

67-63-0

603-117-00-0

1-5 Flam. Liq. 2,  H225

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336

01-2119457558-25

1R-trans fenotrin 247-431-2

26046-85-5

/

0,025-0,5 Aquatic Acute 1,

H400 M=100

Aquatic Chronic 1,

H410 M=100

/

Dodatne informacije: celotno besedilo stavkov o nevarnosti je navedeno v oddelku 16.
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VARNOSTNI LIST

VAPE MOSCHE E ZANZARE N

Datum priprave: 27.02.2012

Sprememba: 07.04.2016

Številka različice/popravka: 1

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 pričeti z umetnim dihanjem.  Takoj poiskati zdravniško pomoč.

4.1.2 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 dobro oprati.

4.1.3 Stik z očmi:

Odstraniti kontaktne leče, če jih oseba ima in če se to lahko stori brez težav. Oči z odprtimi vekami spirati pod tekočo
vodo najmanj 15 minut. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

4.1.4 Zaužitje:

Takoj poiskati zdravniško pomoč. Ne izzvati bruhanja. 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.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje:

5.1.1 Ustrezna sredstva za gašenje:

Ogljikov dioksid, pena, gasilni prah ali vodna meglica. Proizvod je zelo lahko vnetljiv.

5.1.2 Neustrezna sredstva za gašenje:

Niso znana.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

Ne vdihavati plinov, ki nastajajo pri požaru. Nositi varnostno čelado! Segrevanje embalaže izdelka privede do
notranjega zvišanja pritiska, kar povzroči požar in razpočenje pločevinke.

5.3 Nasvet za gasilce:

Kontejnerje izpostavljene ognju hladiti z vodo. V primeru požara nositi ustrezno osebno zaščitno opremo in
samostojen dihalni aparat. 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. Preprečiti iztekanje produktov gašenja v odvodne kanale.  

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 MOSCHE E ZANZARE N

Datum priprave: 27.02.2012

Sprememba: 07.04.2016

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:

Upoštevati osebne previdnostne ukrepe v poglavju 7 in 8. Preprečiti stik z očmi in kožo. Odstraniti vse vire vžiga.
Preprečiti dostop nepooblaščenim osebam. Zagotoviti zadostno prezračevanje. Nositi zaščitne rokavice, zaščitno
obleko, zaščito za oči, zaščito za obraz.

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).

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.  Ne vdihavati hlapov in meglic.   Izogibati se elektrostatični napetosti. Ne kaditi,
ne uporabljati vžigalic in vžigalnikov. Ne pršiti v odprt plamen, iskre ali žareče telo. Hlapi se lahko vnamejo in pride
lahko do eksplozije. Da se prepreči zbiranje plinov in hlapov, se mora zagotoviti dobro prezračevanje (prepih) teh
zagotoviti odprta okna ter vrata.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:

Izdelek hraniti v originalni in tesno zaprti embalaži s primerno oznako in etiketo. Skladiščiti v dobro prezračevanih
prostorih, stran od direktne sončne svetlobe, pri temperaturi nižji od 50°C ter stran od virov vžiga, toplote, isker in
plamena.

7.3 Posebne končne uporabe:

Ni podatka.

Stran 5 od 11



VARNOSTNI LIST

VAPE MOSCHE E ZANZARE N

Datum priprave: 27.02.2012

Sprememba: 07.04.2016

Številka različice/popravka: 1

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora:

Ime: EC št. MV

mg/m3 ppm

Izopropil alkohol 67-63-0  500  200

Butan 203-448-7  2400  1000

Izobutan 200-857-2  2400  1000

Propan 200-827-9  1800  1000

Propan-2-ol 200-661-7  500  200; BAT= 50 mg/l - velja
za kri in urin (karakteristični
pokazatelj: aceton, biološki

vorec: kri in urin, čas
vzorčenja: ob koncu delovne

izmene

Propan-2-ol:
PNEC:
sladka voda: 140,9 mg/L
morska voda: 140,9 mg/L
sladka voda-usedline: 552 mg/kg
morska voda-usedline: 552 mg/kg
Tla/zemlja: 28 mg/kg

DNEL:
potrošniki, oralna, dolgotrajni-sistemski učinki: 26 mg/kg
potrošniki, dermalna, dolgotrajni-sistemski učinki: 319 mg/kg
delavci, dermalna, dolgotrajni-sistemski učinki: 888 mg/kg
potrošniki, vdihavanje, dolgotrajni-sistemski učinki 89 mg/m3
delavci, vdihavanje, dolgotrajni-sistemski učinki: 500 mg/m3

8.2 Nadzor izpostavljenosti:

8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:

Poskrbeti za ustrezno prezračevanje/odsesavanje na delovnem mestu, da ne pride do prekoračitve mejnih vrednosti. 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.
Na delovnem mestu zagotoviti izpiralko za oči in varnostno prho.

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.

Zaščita kože:

Nositi delovno obeko z dolgimi rokavi categorije I v skladu z directivo 89/686/EEC in delovno obutev v skladu s
SIST EN 20344:2012. Po delu se stuširati.

Zaščita rok: pri delu v skladu z navodili ni potrebna.

Zaščita dihal:

V primeru prekoračitve maksimalne mejne vrednosti ene ali večjih snovi, ki se nahajajo v preparatu, nositi zaščitno
masko z zaščitnim filtrom AX v skladu s SIST EN 14387:2004 + A1:2008.
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VARNOSTNI LIST

VAPE MOSCHE E ZANZARE N

Datum priprave: 27.02.2012

Sprememba: 07.04.2016

Številka različice/popravka: 1

Dihalne varnostne naprave, je treba uporabiti, če tehnični sprejeti ukrepi niso primerni za omejevanje izpostavljenosti
delavca. Zaščita, ki jo nudijo maske, je v vsakem primeru omejena.
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.

Zaščita pred toplotno nevarnostjo:

Ni podatka.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja:

Ostanke izdelka ni dovoljeno odstraniti z odpadno vodo ali v vodotoke. 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.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

Videz: Aerosol. Brezbarven.   

Vonj: Karakterističen.

Mejne vrednosti vonja: Ni podatka.

pH: Ni primerno.

Tališče/ledišče: Ni primerno.

Začetno vrelišče in območje vrelišča: Ni podatka.

Plamenišče: Ni podatka.

Hitrost izparevanja: Ni primerno.

Vnetljivost (trdno/ plinasto): Proizvod je zelo lahko vnetljiv.

Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti: Ni podatka.

Parni tlak: Ni primerno.

Parna gostota: Ni primerno.

Relativna gostota: Ni podatka.

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:

VOC (Direktiva 2010/75/EC): 52,01 %
VOC (lahko hlapljiv ogljik): 51,21 %
Vsebnost trdnih delcev: 0,13%
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VARNOSTNI LIST

VAPE MOSCHE E ZANZARE N

Datum priprave: 27.02.2012

Sprememba: 07.04.2016

Številka različice/popravka: 1

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost:

Ni nevarnosti reaktivnosti z drugimi snovmi, če se uporablja v skladu z navodili.

10.2 Kemijska stabilnost:

Proizvod je stabilen pri delu in skladiščenju v skladu z navodili.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij:

Nevarne reakcije zaenkrat niso znane pri delu in skladiščenju v skladu z navodili.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:

Preprečiti segrevanje, pregrevanje.

1-metoksi 2-propanol: preprečiti izpostavljenost zraku.

10.5 Nezdružljivi materiali:

Močni reducenti in oksidanti, močne kisline in alkalije. Vroči material.

Močni reducenti, močne kisline ali alkalije, vroči material.

10.6 Nevarni produkti razgradnje:

Niso znani.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih:

Za proizvod ni na razpolago toksikoloških podatkov. Podatki so podani za posamezne sestavine iz 3. poglavja
varnostnega lista.

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

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

Dekan:
LD50 (oralno, podgana): >2000 mg/kg
LD50 (dermalno, zajec): >2000 mg/kg

Propan-2-ol:
LD50 (oralno, podgana): 5840 mg/kg
LD50 (dermalno, zajec): 16,4 ml/kg

Sumithrin TG >95%:
LD50 (oralno, podgana): > 2000 mg/kg
LD50 (dermalno, podgana): >2000 mg/kg
LD50 (inhalacijska, podgana): >2,1 mg/l/4h (prah/meglice)

Neo-Pynamin® Forte TG > 94%
LD50 (Oralna, podgana) > 2000 mg/kg
LD50 (Dermalna, podgana) > 2000 mg/kg
LC50 (inhalacijska, podgana) > 1,18 mg/l/4h  (hlapi)
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VARNOSTNI LIST

VAPE MOSCHE E ZANZARE N

Datum priprave: 27.02.2012

Sprememba: 07.04.2016

Številka različice/popravka: 1

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost:

Za proizvod ni na voljo ekotoksikoloških podatkov. Podatki so podan za posamezne sestavine;

DECANE
LC50 - ribe: 10,1 mg/l/96h Oncorhynus mykiss
EC50 - vodna bolha: > 100 mg/l/48h Daphnia Magna

PROPAN-2-OL
LC50 -ribe: > 100 mg/l/96h Pimephales promelas
EC50 - vodna bolha: > 100 mg/l/48h Daphnia magna
EC50 - alge/vodne rastline: > 100 mg/l/72h Alga Scenedesmus quadricauda

Sumithrin TG >95%:
LC50 - ribe: 0,0027 mg/l/96h Fish
EC50 - vodna bolha: 0,0043 mg/l/48h Daphnia
EC50 - alge/vodne rastline: 0,011 mg/l/72h algae

Neo-Pynamin® Forte TG > 94%
LC50 - ribe: 0,01 mg/l/96h FISH
EC50 - vodna bolha: 0,11 mg/l/48h Daphnia

12.2 Obstojnost in razgradljivost:

Dekan: hitro biološko razgradljiv.

Butan: hitro biološko razgradljiv. Topnost v vodi: 0,1-100 mg/L.

Propan: hitro biološko razgradljiv. Topnost v vodi: 0,1-100 mg/L.

Neo-Pynamin® Forte TG > 94%: ni hitro biološko razgradljiv.

Sumithrin TG >95%: ni hitro biološko razgradljiv.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih:

Butan: porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda: 1,09

Propan: porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda: 1,09

12.4 Mobilnost v tleh:

Ni podatka.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:

Ne vsebuje več kot 0,1% PBT ali vPvB snovi v skladu s podatki, ki so na voljo.

12.6 Drugi škodljivi učinki:

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

VAPE MOSCHE E ZANZARE N

Datum priprave: 27.02.2012

Sprememba: 07.04.2016

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 1950

14.2 Pravilno odpremno ime ZN: Aerosoli, vnetljivi

14.3 Razredi nevarnosti prevoza: 2, 5F

14.4 Skupina pakiranja: /

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

Kod omejitve za tunele: (D).

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

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

Pravilnik o aerosolnih razpršilnikih 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 MOSCHE E ZANZARE N

Datum priprave: 27.02.2012

Sprememba: 07.04.2016

Številka različice/popravka: 1

ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremembe glede na predhodno različico varnostnega lista:

Razvrstitev proizvoda v skladu z Uredbo CLP 1272/2008.
Sprememba trgovskega imena: prejšnje ime: VAPE SUPER KO2 MOSCHE E ZANZARE.

Okrajšave in kratice uporabljene v varnostnem listu:

LD50 - LD50 ustreza odmerku testirane snovi, ki povzroči 50% smrtnost v določenem časovnem intervalu.
LC50-LC50 ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzroči 50% smrtnost v določenem časovnem intervalu.
EC50-EC50 ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzroči 50% sprememb v odzivu (npr. na rast) v določenem
časovnem intervalu.
MV - mejna vrednost
DNEL je raven izpostavljenosti snovi, pod katero naj se ne bi pojavili nobeni škodljivi učinki.
PNEC - predvidena koncentracija brez učinka. Koncentracija snovi, pod katero naj se ne bi pojavili škodljivi učinki
na zadevno področje okolja. 

Reference ključne literature in virov podatkov:

Safety data sheet 336900 - VAPE MOSCHE E ZANZARE n (EFFETTO KO), Guaber SRL, izdan 20.05.2015,
rev.15.

Metode uporabljene za razvrstitev zmesi:

/

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

H220  Zelo lahko vnetljiv plin.
H225  Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H226  Vnetljiva tekočina in hlapi.
H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H319  Povzroča hudo draženje oči.
H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
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:

Osebje mora biti primerno usposobljeno za varno delo s kemikalijami.

Opomba uporabniku:

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 proizvodom. Služi kot vodilo za varno rokovanje,
uporabo, skladiščenje, transport ter odstranjevanje in ni namenjen kot garancija za tehnične karakteristike ali
možnosti drugačne uporabe.
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