
VARNOSTNI LIST

D03582 DELO-DUOPOX® 02 RAPID COMPONENT A

Datum priprave: 08.04.2020

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

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

1.1 Identifikator izdelka

D03582 DELO-DUOPOX® 02 RAPID COMPONENT A

D03582 DELO®-AUTOMIX 02 RAPID COMPONENT A

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:
Lepilo.

Odsvetovane uporabe: ni podatka.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:
HABERKORN d.o.o., Vodovodna ulica 7, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 02 320 67 10, fax: 02 320 67 30
Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: info@haberkorn.si

1.4 Telefonska številka za nujne primere:
Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.
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VARNOSTNI LIST

D03582 DELO-DUOPOX® 02 RAPID COMPONENT A

Datum priprave: 08.04.2020

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:

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

H315 - Povzroča draženje kože.
H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319 - Povzroča hudo draženje oči.
H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kategorija:
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2

2.2 Elementi etikete:

Po Uredbi (ES) št. 1272/2008:

  

Pozor

H315 - Povzroča draženje kože.
H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319 - Povzroča hudo draženje oči.
H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P273 - Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 - Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P302 + P352 - PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/mila.
P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih
imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P333 + P313 - Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P501 - Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi predpisi.

Dodatne informacije:

EUH 205 Vsebuje epoksidne sestavine. Lahko povzroči alergijski odziv.
Vsebuje: formaldehid, oligomerni reakcijski produkt z 1-kloro-2,3-epoksipropanom in fenolom, 4,4`-
izopropilidendifenol, oligomerni reakcijski produkti z 1-kloro-2,3-epoksipropanom

2.3 Druge nevarnosti:

 Proizvod ne izpolnjuje meril za razvrstitev kot PBT ali vPvB.
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VARNOSTNI LIST

D03582 DELO-DUOPOX® 02 RAPID COMPONENT A

Datum priprave: 08.04.2020

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

REACH

registracijska

številka:

Formaldehid, oligomerni reakcijski
produkt z 1-kloro-2,3-
epoksipropanom in fenolom

500-006-8

9003-36-5

/

25-75 Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 2,

H411

01-2119454392-40

4,4`-izopropilidendifenol,
oligomerni reakcijski produkti z 1-
kloro-2,3-epoksipropanom

500-033-5

25068-38-6

603-074-00-8

25-75 Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 2,

H411

01-2119456619-26

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

D03582 DELO-DUOPOX® 02 RAPID COMPONENT A

Datum priprave: 08.04.2020

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč:

4.1.1 Vdihavanje:

Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Po potrebi dovajati kisik.  V primeru
zastoja dihanja pričeti z umetnim dihanjem.  V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč. Nezavestno
osebo namestiti v stabilni bočni položaj.  Poskrbeti za prehodne dihalne poti. Sprostiti tesno prilegajoča se oblačila
(npr. ovratnik, kravato, pas).

4.1.2 Stik s kožo:

Kožo takoj temeljito sprati z milom in veliko količino vode.  Onesnažena oblačila in obutev takoj sleči.  Onesnažena
oblačila pred ponovno uporabo dobro oprati.  Pred slečetnjem kontaminirana oblačila temeljito sprati z vodo ali
uporabiti rokavice. Spirati neprekinjeno vsaj 10 minut. Poiskati zdravniško pomoč. Onesnažena oblačila pred
ponovno uporabo dobro oprati. Pred ponovno uporabo temeljito očistiti čevlje.

4.1.3 Stik z očmi:

Oči z odprtimi vekami spirati z obilo vode. Odstraniti kontaktne leče, če jih oseba ima in če se to lahko stori brez
težav. Spirati vsaj 10 minut. Poiskati zdravniško pomoč.

4.1.4 Zaužitje:

Usta sprati z vodo. Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. V primeru
zaužitja, ko je oseba pri zavesti, mu dati piti majhno kolčino vode. Ne izzivati bruhanja, razen če to izrecno naroči
zdravnik.  V primeru bruhanja glavo namestiti nižje od bokov, med kolena, da se prepreči aspiracija v pljuča.  V
primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč. Nezavestni osebi ničesar dajati skozi usta. Nezavestno osebo
namestiti v stabilni bočni položaj. Takoj poiskati zdravniško pomoč. Poskrbeti za prehodne dihalne poti. Sprostiti
tesno prilegajoča se oblačila (npr. ovratnik, kravato, pas).

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:

Stik z očmi: simptomi lahko vključujejo bolečino ali draženje, solzenje, rdečico.
Vdihavanje: ni podatkov.
Stik s kožo: simptomi lahko vključujejo draženje, rdečico.
Zaužitje: ni podatka.

4.3 Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

Zdravite simptomatsko. V primeru zaužitja ali vdihavanja večjih količin takoj poiskati zdravniško pomoč.

Splošne informacije:
Oseba, ki nudi prvo pomoč mora poskrbeti za lastno varnost.
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VARNOSTNI LIST

D03582 DELO-DUOPOX® 02 RAPID COMPONENT A

Datum priprave: 08.04.2020

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje:

5.1.1 Ustrezna sredstva za gašenje:

Uporabiti gasilna sredstva primerna za gašenje okolice.

5.1.2 Neustrezna sredstva za gašenje:

Niso znana.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

V primeru segrevanja se tlak v posodi poveča in lahko pride do razpočenja. Proizvod je strupeno za vodne
organizme, z dolgotrajnimi učinki. Preprečiti, da bi proizvod prišel v okolje.
V primeru požara lahko nastaja ogljikov dioksid, ogljikov monoksid, halogenirane spojine.

5.3 Nasvet za gasilce:

V primeru požara nositi ustrezno osebno zaščitno opremo in samostojen dihalni aparat. Nepooblaščenim osebam
prepovedati vstop. Evakuirati vse ljudi z nevarnega območja.     
Preprečiti iztekanje produktov gašenja v odvodne kanale. Ostanke gašenja odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi.
       
V primeru požara nositi zaščitno opremo za gasilce v skladu z EN 469. 
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VARNOSTNI LIST

D03582 DELO-DUOPOX® 02 RAPID COMPONENT A

Datum priprave: 08.04.2020

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

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

6.1.1 Za neizučeno osebje:

Preprečiti dostop nepooblaščenim osebam. Ljudi takoj evakuirati na varno območje.  Preprečiti dostop nezaščitenim
osebam.  Preprečiti stik z očmi in kožo. Ne vdihavati hlapov.  Zagotoviti zadostno prezračevanje. Nositi osebno
zaščitno opremo (oddelek 8). V primeru nezadostnega prezračevanja nositi zaščito za dihala.

6.1.2 Za reševalce:

Glej poglavje 6.1.1. Nositi osebno zaščitno opremo (oddelek 8).

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:

Manjša razlitja: zaustaviti iztekanje, če se to lahko stori brez tveganja. Absorbirati z inertnim absorpcijskim
materialom. Zbrani material hraniti v primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z veljavno zakonodajo (v
skladu s točko 13). Ostanke sprati z veliko količino vode.

Večja razlitja: zaustaviti iztekanje, če se to lahko stori brez tveganja. Večja razlitja prečrpati v zabojnike. Absorbirati
z inertnim absorpcijskim materialom. Zbrani material hraniti v primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z
veljavno zakonodajo (v skladu s točko 13).
Umazani absorbenti so lahko tako nevarni kot sproščeni material.

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

D03582 DELO-DUOPOX® 02 RAPID COMPONENT A

Datum priprave: 08.04.2020

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

Nositi osebno zaščitno opremo.  Preprečiti stik s kožo in očmi. Ne vdihavati hlapov in meglic.   Med delom ne jesti,
piti ali kaditi.  Po delu s proizvodom si vedno temeljito umiti roke.  Kontaminirana oblačila in zaščitno opremo
odstraniti pred vstopom v jedilnico.
Osebe, ki že imajo težave s preobčutljivostjo, ne smejo delati ali prihajati v stik s tem proizvodom. Preprečiti
sproščanje v okolje.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:

Proizvod hraniti v originalni in tesno zaprti embalaži s primerno oznako in etiketo. Skladiščiti ga v suhem, hladnem
in dobro prezračevanem prostoru. Hraniti ločeno od živil, pijače in krmil.  Zavarovati pred neposredno sončno
svetlobo. Ne shranjevati skupaj z nezdružljivimi snovmi (glejt oddelek 10). Po odprtju, posode ponovno dobro
zapreti in jih hraniti v pokončnem položaju, da se prepreči iztekanje. Prazne posode vsebujejo ostanke proizvoda in
so lahko nevarne.

7.3 Posebne končne uporabe:

Ni podatka.

Stran 7 od 13



VARNOSTNI LIST

D03582 DELO-DUOPOX® 02 RAPID COMPONENT A

Datum priprave: 08.04.2020

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

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.

DNEL/PNEC vrednosti: ni podatka.

Splošni higienski ukrepi:
Po ravnanju s kemičnimi proizvodi in ob koncu delovnega dne, pa tudi pred jedjo, kajenjem in uporabo stranišča, si
vedno temeljito umiti roke, podlakti in obraz. Izbrati primerne metode za odstranjevanje kontaminiranih oblačil. Ne
nositi onesnaženih delovnih oblačil zunaj delovnega mesta. Pred ponovno uporabo kontaminirana oblačila oprati. V
bližini delovnega območja zagotoviti varnostne prhe in izpiralke za oči.

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

Zaščita za oči/obraz:

Če to zahteva ocena tveganja, je treba nositi očala, ki ustrezajo veljavnemu standardu, da se izognemo
izpostavljenosti tekočim brizgom, meglicam, plinom ali prahu.
Če je možen stik, je treba nositi naslednjo zaščitno opremo, razen če ocena zahteva višjo raven zaščite: Nositi
ustrezna zaščitna očala, odporna na kemikalije. V skladu z EN 166.

Zaščita kože:

Zaščita rok:
Pri ravnanju s kemikalijami je treba vedno nositi neprepustne rokavice, odporne na kemikalije, ki ustrezajo
veljavnemu standardu (EN374), če to zahteva ocena tveganja. Ob upoštevanju parametrov, ki jih določi proizvajalec
rokavic, je treba med uporabo preveriti, ali rokavice še vedno zagotavljajo njihove zaščitne lastnosti. Izbira primernih
rokavic ni odvisna samo od materiala, ampak tudi od kvalitete, ki pa se razlikuje od proizvajalca do proizvajalca. V
primeru zmesi, sestavljenih iz več snovi, zaščitnega časa rokavic ni mogoče natančno določiti.
1-4 ure (prebojni čas):
Priporočljivo: Viton® fluor guma/kratkotrajna izpostavljenost <15 min rokavice iz nitrila.

Zaščita telesa:
Pred ravnanjem s tem proizvodom je potrebno izbrati osebno zaščitno opremo glede na delovni proces in s tem
povezanim tveganjem. Posvetovati se z dobaviteljem zaščitne opreme.
Izbrati primerno obutev in dodatne ukrepe za zaščito kože, če je potrebno.

Zaščita dihal:

Na podlagi nevarnosti in tveganja izpostavljenosti izbrati ustrezno zaščito za diala, ki ustreza veljavnim standardom.
Zagotoviti pravilno prileganje, ustrezno usposabljanje in druge pomembne vidike uporabe.
Priporočilo: obrazna maska (EN136) s filtrom za zaščito pred organskimi hlapi (tip A), v skladu z EN 14387.

Zaščita pred toplotno nevarnostjo:

Ni podatka.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja:

Emisije iz prezračevalne in procesne opreme je treba preveriti, da se zagotovi njihovo izpolnjevanje zahtev zakonov
o varstvu okolja.
V nekaterih primerih bodo za zmanjšanje emisij na sprejemljive ravni potrebni čistilci, filtri ali tehnične spremembe
procesne opreme.
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VARNOSTNI LIST

D03582 DELO-DUOPOX® 02 RAPID COMPONENT A

Datum priprave: 08.04.2020

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

Videz: Tekočina, brezbarvna do svetlo rumena.      

Vonj: Ni podatka.

Mejne vrednosti vonja: Ni podatka.

pH: Ni podatka.

Tališče/ledišče: Ni podatka.

Začetno vrelišče in območje vrelišča: >200°C

Plamenišče: >93,3°C (Pensky-Martens, zaprta posoda)

Hitrost izparevanja: Ni podatka.

Vnetljivost (trdno/ plinasto): Ni podatka.

Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti: Ni podatka.

Parni tlak: <0,01 kPa (sobna temperatura)

Parna gostota: Ni podatka.

Relativna gostota: ca. 1.2

Topnost: Ni podatka.

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:

Ni drugih podatkov.

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost:

Za proizvod ni znanih podatkov o reaktivnosti.

10.2 Kemijska stabilnost:

Proizvod je stabilen pri uporabi v skladu z navodili.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij:

Pri normalnih pogojih skladiščenja in normalni uporabi ne pride do nevarnih reakcij.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:

Ni podatka.

10.5 Nezdružljivi materiali:

Ni podatka.

10.6 Nevarni produkti razgradnje:

Pod normalnimi pogoji skladiščenja in uporabe ne pride do nastajanja nevarnih produktov razpadanja.
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VARNOSTNI LIST

D03582 DELO-DUOPOX® 02 RAPID COMPONENT A

Datum priprave: 08.04.2020

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih:

Akutna strupenost: za proizvod ni znanih podatkov.

Jedkost/draženje:
Formaldehid, oligomerni reakcijski produkt z 1-kloro-2,3-epoksipropanom in fenolom:
koža (zajec, 24 ur, 500 mikrolitrov): blago draži.
oči (zajec, 100 mg): blago draži

4,4`-izopropilidendifenol, oligomerni reakcijski produkti z 1-kloro-2,3-epoksipropanom:
koža (zajec, 24 ur, 500 mikrolitrov): blago draži.
koža (zajec, 24 ur, 2 mg): močno draži.

Mutagenost: ni podatka.
Rakotvornost: ni podatka.
Strupenost za razmnoževanje: ni podatka.
STOT - enkratna izpostavljenost: ni podatka.
STOT - ponavljajoča izpostavljenost: ni podatka.
Nevarnost aspiracije: ni podatka.

Možni akutni učinki na zdravje:
Stik z očmi: povzroča hudo draženje oči.
Vdihavanje: ni znanih posebnih učinkov ali nevarnosti.
Stik s kožo: povzroča draženje kože. Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Zaužitje: ni znanih posebnih učinkov ali nevarnosti.

Simptomi, povezani s fizikalnimi, kemičnimi in toksikološkimi lastnostmi:
Stik z očmi: simptomi lahko vključujejo bolečino ali draženje, solzenje, rdečico.
Vdihavanje: ni podatkov.
Stik s kožo: simptomi lahko vključujejo draženje, rdečico.
Zaužitje: ni podatka.

Zakasnjeni in takojšnji učinki ter kronični učinki po kratkotrajni ali dolgotrajni izpostavljenosti: ni podatka.

Možni kronični vplivi na zdravje:
Po preobčutljivosti lahko že zelo majhne količine izzovejo hude alergijske reakcije.
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VARNOSTNI LIST

D03582 DELO-DUOPOX® 02 RAPID COMPONENT A

Datum priprave: 08.04.2020

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost:

Za proizvod ni znanih podatkov.

12.2 Obstojnost in razgradljivost:

Ni podatka.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih:

Formaldehid, oligomerni reakcijski produkt z 1-kloro-2,3-epoksipropanom in fenolom:
LogPow: 2,7
Nizek potencial.
4,4`-, oligomerni reakcijski produkti z 1-kloro-2,3-epoksipropanom:
LogPow: 2,64 do 3,78
BCF: 31
Nizek potencial.

12.4 Mobilnost v tleh:

Ni podatka.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:

Ni podatka.

12.6 Drugi škodljivi učinki:

Ni podatka.

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.
Klasifikacijska številka odpadka:
08 04 09* Odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snov
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VARNOSTNI LIST

D03582 DELO-DUOPOX® 02 RAPID COMPONENT A

Datum priprave: 08.04.2020

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1 Številka ZN: UN 3082

14.2 Pravilno odpremno ime ZN: OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N. (Formaldehid, oligomerni

reakcijski produkt z 1-kloro-2,3-epoksipropanom in fenolom, 4,4`-izopropilidendifenol, oligomerni reakcijski produkti z 1

-kloro-2,3-epoksipropanom)

14.3 Razredi nevarnosti prevoza: 9

14.4 Skupina pakiranja: III

14.5 Nevarnosti za okolje:

Da.

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:

Omejena količina: 5L
Posebne določbe: 274 335 601
Kod omejitve za predore: (E)

Prevoz poteka le v zaprtih zabojnikih, ki so navpični in pritrjeni. Osebe, ki prevažajo proizvod, morajo biti poučene o
pravilnem ravnanju v primeru nesreče, puščanja ali razlitja.

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

Ni primerno.

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:

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu.
AOX: proizvod vsebuje organsko vezane halogene in lahko prispeva k vrednosti AOX v odpadni vodi.

15.2 Ocena kemijske varnosti:

Ni izvedena.
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VARNOSTNI LIST

D03582 DELO-DUOPOX® 02 RAPID COMPONENT A

Datum priprave: 08.04.2020

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremembe glede na predhodno različico varnostnega lista:

/

Okrajšave in kratice uporabljene v varnostnem listu:

DNEL je raven izpostavljenosti snovi, pod katero naj se ne bi pojavili nobeni škodljivi učinki.
PNEC Koncentracija snovi, pod katero naj se ne bi pojavili škodljivi učinki na zadevno področje okolja.
BCF - bioconcentration factors - biokoncentracijski faktor

Reference ključne literature in virov podatkov:

Sicherheitsdatenblatt DELO-DUOPOX® 02 rapid Component A, DELO®-AUTOMIX 02 rapid Component A,
DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA, datum revidirane izdaje: 28.01.2020, verzija 1.03

Metode uporabljene za razvrstitev zmesi:

/

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

H315  Povzroča draženje kože.
H317  Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319  Povzroča hudo draženje oči.
H411  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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VARNOSTNI LIST

D03582 DELO-DUOPOX® 02 RAPID COMPONENT B

Datum priprave: 10.04.2020

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

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

1.1 Identifikator izdelka

D03582 DELO-DUOPOX® 02 RAPID COMPONENT B

D03582 DELO®-AUTOMIX 02 RAPID COMPONENT B

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:
Lepilo.

Odsvetovane uporabe: ni podatka.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:
HABERKORN d.o.o., Vodovodna ulica 7, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 02 320 67 10, fax: 02 320 67 30
Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: info@haberkorn.si

1.4 Telefonska številka za nujne primere:
Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:

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

 - Proizvod v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 ni razvrščen kot nevaren.

2.2 Elementi etikete:

Po Uredbi (ES) št. 1272/2008:

 - Proizvod v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 ni razvrščen kot nevaren.

Dodatne informacije:

EUH 210 Varnostni list na voljo na zahtevo.

2.3 Druge nevarnosti:

 Proizvod ne izpolnjuje meril za razvrstitev kot PBT ali vPvB.
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VARNOSTNI LIST

D03582 DELO-DUOPOX® 02 RAPID COMPONENT B

Datum priprave: 10.04.2020

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

REACH

registracijska

številka:

2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol 202-013-9

90-72-2

603-069-00-0

2,5-10 Met. Corr. 1, H290

Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4, H312

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

01-2119560597-27

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:

Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. V primeru trajajočih težav poiskati
zdravniško pomoč. V primeru vdihavanja produktov zgorevanja se lahko simptomi pojavijo z zakasnitvijo. Tako
osebo imeti pod zdravniškim nadzorom 48 ur.

4.1.2 Stik s kožo:

Pri stiku s produktom kožo temeljito sprati z obilo vode. Onesnažena oblačila in obutev takoj sleči.  V primeru
trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

4.1.3 Stik z očmi:

Oči z odprtimi vekami spirati z obilo vode. Odstraniti kontaktne leče, če jih oseba ima in če se to lahko stori brez
težav. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

4.1.4 Zaužitje:

Usta sprati z vodo. Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. V primeru
zaužitja, ko je oseba pri zavesti, mu dati piti majhno kolčino vode. Ne izzivati bruhanja, razen če to izrecno naroči
zdravnik. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:

Ni podatka.

4.3 Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

V primeru vdihavanja produktov zgorevanja se lahko simptomi pojavijo z zakasnitvijo. Tako osebo imeti pod
zdravniškim nadzorom 48 ur.

Splošne informacije:
Oseba, ki nudi prvo pomoč mora poskrbeti za lastno varnost.
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VARNOSTNI LIST

D03582 DELO-DUOPOX® 02 RAPID COMPONENT B

Datum priprave: 10.04.2020

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje:

5.1.1 Ustrezna sredstva za gašenje:

Uporabiti gasilna sredstva primerna za gašenje okolice.

5.1.2 Neustrezna sredstva za gašenje:

Niso znana.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

V primeru segrevanja se tlak v posodi poveča in lahko pride do razpočenja.
V primeru požara lahko nastaja: ogljikov dioksid, ogljikov monoksid, dušikovi oksidi.

5.3 Nasvet za gasilce:

V primeru požara nositi ustrezno osebno zaščitno opremo in samostojen dihalni aparat. Nepooblaščenim osebam
prepovedati vstop. Evakuirati vse ljudi z nevarnega območja.     
Preprečiti iztekanje produktov gašenja v odvodne kanale. Ostanke gašenja odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi.
       
V primeru požara nositi zaščitno opremo za gasilce v skladu z EN 469. 
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VARNOSTNI LIST

D03582 DELO-DUOPOX® 02 RAPID COMPONENT B

Datum priprave: 10.04.2020

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

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

6.1.1 Za neizučeno osebje:

Preprečiti dostop nepooblaščenim osebam. Ljudi takoj evakuirati na varno območje.  Preprečiti dostop nezaščitenim
osebam.  Preprečiti stik z očmi in kožo. Nositi osebno zaščitno opremo (oddelek 8).

6.1.2 Za reševalce:

Glej poglavje 6.1.1. Nositi osebno zaščitno opremo (oddelek 8).

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:

Manjša razlitja: zaustaviti iztekanje, če se to lahko stori brez tveganja. Absorbirati z inertnim absorpcijskim
materialom. Zbrani material hraniti v primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z veljavno zakonodajo (v
skladu s točko 13). Ostanke sprati z veliko količino vode.

Večja razlitja: zaustaviti iztekanje, če se to lahko stori brez tveganja. Preprečiti iztekanje v kanalizacijo, vodne vire,
kleti ali zaprte površine. Večja razlitja prečrpati v zabojnike. Absorbirati z inertnim absorpcijskim materialom.
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:

Nositi osebno zaščitno opremo.  Med delom ne jesti, piti ali kaditi.  Po delu s proizvodom si vedno temeljito umiti
roke.  Kontaminirana oblačila in zaščitno opremo odstraniti pred vstopom v jedilnico.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:

Proizvod hraniti v originalni in tesno zaprti embalaži s primerno oznako in etiketo. Skladiščiti ga v suhem, hladnem
in dobro prezračevanem prostoru. Hraniti ločeno od živil, pijače in krmil.  Zavarovati pred neposredno sončno
svetlobo. Ne shranjevati skupaj z nezdružljivimi snovmi (glejt oddelek 10). Po odprtju, posode ponovno dobro
zapreti in jih hraniti v pokončnem položaju, da se prepreči iztekanje. Prazne posode vsebujejo ostanke proizvoda in
so lahko nevarne.

7.3 Posebne končne uporabe:

Ni podatka.

Stran 4 od 9



VARNOSTNI LIST

D03582 DELO-DUOPOX® 02 RAPID COMPONENT B

Datum priprave: 10.04.2020

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

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.

DNEL/PNEC vrednosti: ni podatka.

Splošni higienski ukrepi:
Po ravnanju s kemičnimi proizvodi in ob koncu delovnega dne, pa tudi pred jedjo, kajenjem in uporabo stranišča, si
vedno temeljito umiti roke, podlakti in obraz. Izbrati primerne metode za odstranjevanje kontaminiranih oblačil. Ne
nositi onesnaženih delovnih oblačil zunaj delovnega mesta. Pred ponovno uporabo kontaminirana oblačila oprati. V
bližini delovnega območja zagotoviti varnostne prhe in izpiralke za oči.

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

Zaščita za oči/obraz:

Če to zahteva ocena tveganja, je treba nositi očala, ki ustrezajo veljavnemu standardu, da se izognemo
izpostavljenosti tekočim brizgom, meglicam, plinom ali prahu.
Če je možen stik, je treba nositi naslednjo zaščitno opremo, razen če ocena zahteva višjo raven zaščite: Nositi
ustrezna zaščitna očalas stransko zaščito. V skladu z EN 166.

Zaščita kože:

Zaščita rok:
Pri ravnanju s kemikalijami je treba vedno nositi neprepustne rokavice, odporne na kemikalije, ki ustrezajo
veljavnemu standardu (EN374), če to zahteva ocena tveganja.
1-4 ure (prebojni čas):
Priporočljivo: Viton® fluor guma/kratkotrajna izpostavljenost <15 min rokavice iz nitrila.

Zaščita telesa:
Pred ravnanjem s tem proizvodom je potrebno izbrati osebno zaščitno opremo glede na delovni proces in s tem
povezanim tveganjem. Posvetovati se z dobaviteljem zaščitne opreme.

Zaščita dihal:

Na podlagi nevarnosti in tveganja izpostavljenosti izbrati ustrezno zaščito za diala, ki ustreza veljavnim standardom.
Zagotoviti pravilno prileganje, ustrezno usposabljanje in druge pomembne vidike uporabe.
Priporočilo: obrazna maska (EN136) s filtrom za zaščito pred organskimi hlapi (tip A), v skladu z EN 14387.

Zaščita pred toplotno nevarnostjo:

Ni podatka.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja:

Emisije iz prezračevalne in procesne opreme je treba preveriti, da se zagotovi njihovo izpolnjevanje zahtev zakonov
o varstvu okolja.
V nekaterih primerih bodo za zmanjšanje emisij na sprejemljive ravni potrebni čistilci, filtri ali tehnične spremembe
procesne opreme.
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VARNOSTNI LIST

D03582 DELO-DUOPOX® 02 RAPID COMPONENT B

Datum priprave: 10.04.2020

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

Videz: Tekočina, rumenkaste barve.    

Vonj: Po gnilih jajcih.

Mejne vrednosti vonja: Ni podatka.

pH: Ni podatka.

Tališče/ledišče: Ni podatka.

Začetno vrelišče in območje vrelišča: Ni podatka.

Plamenišče: >93,3°C (Pensky-Martens, zaprta posoda)

Hitrost izparevanja: Ni podatka.

Vnetljivost (trdno/ plinasto): Ni podatka.

Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti: Ni podatka.

Parni tlak: Ni podatka.

Parna gostota: Ni podatka.

Relativna gostota: ca. 1.1

Topnost: Ni podatka.   

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:

Ni drugih podatkov.

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost:

Za proizvod ni znanih podatkov o reaktivnosti.

10.2 Kemijska stabilnost:

Proizvod je stabilen pri uporabi v skladu z navodili.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij:

Pri normalnih pogojih skladiščenja in normalni uporabi ne pride do nevarnih reakcij.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:

Ni podatka.

10.5 Nezdružljivi materiali:

Ni podatka.

10.6 Nevarni produkti razgradnje:

Pod normalnimi pogoji skladiščenja in uporabe ne pride do nastajanja nevarnih produktov razpadanja.
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VARNOSTNI LIST

D03582 DELO-DUOPOX® 02 RAPID COMPONENT B

Datum priprave: 10.04.2020

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih:

Akutna strupenost: za proizvod ni znanih podatkov.

2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol:
LD50 (dermalno, podgana): 1280 mg/kg
LD50 (oralno, podgana): 1200 mg/kg

Jedkost/draženje:
2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol:
oči (zajec, 24 ur, 50 mikrogramov): močno draži
koža (podgana, 0,025 ml): blago draži.
koža (podgana, 0,25 ml): močno draži.
koža (zajec, 24 ur, 2 mg): močno draži.

Mutagenost: ni podatka.
Rakotvornost: ni podatka.
Strupenost za razmnoževanje: ni podatka.
STOT - enkratna izpostavljenost: ni podatka.
STOT - ponavljajoča izpostavljenost: ni podatka.
Nevarnost aspiracije: ni podatka.

Možni akutni učinki na zdravje: niso znani.

Simptomi, povezani s fizikalnimi, kemičnimi in toksikološkimi lastnostmi: ni podatka.

Zakasnjeni in takojšnji učinki ter kronični učinki po kratkotrajni ali dolgotrajni izpostavljenosti: ni podatka.

Možni kronični vplivi na zdravje: niso znani.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost:

Za proizvod ni znanih podatkov.

12.2 Obstojnost in razgradljivost:

Ni podatka.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih:

2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol:
LogPow: 0,219
Nizek potencial.

12.4 Mobilnost v tleh:

Ni podatka.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:

Ni podatka.

12.6 Drugi škodljivi učinki:

Ni podatka.
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VARNOSTNI LIST

D03582 DELO-DUOPOX® 02 RAPID COMPONENT B

Datum priprave: 10.04.2020

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

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.
Klasifikacijska številka odpadka:
08 04 09* Odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snov

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Proizvod ni klasificiran kot nevaren za transport.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

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

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu.

15.2 Ocena kemijske varnosti:

Ni izvedena.
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VARNOSTNI LIST

D03582 DELO-DUOPOX® 02 RAPID COMPONENT B

Datum priprave: 10.04.2020

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremembe glede na predhodno različico varnostnega lista:

/

Okrajšave in kratice uporabljene v varnostnem listu:

DNEL je raven izpostavljenosti snovi, pod katero naj se ne bi pojavili nobeni škodljivi učinki.
PNEC Koncentracija snovi, pod katero naj se ne bi pojavili škodljivi učinki na zadevno področje okolja.
BCF - bioconcentration factors - biokoncentracijski faktor

Reference ključne literature in virov podatkov:

Sicherheitsdatenblatt DELO-DUOPOX® 02 rapid Component B, DELO®-AUTOMIX 02 rapid Component B,
DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA, datum revidirane izdaje: 28.01.2020, verzija 1.02

Metode uporabljene za razvrstitev zmesi:

/

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

H290  Lahko je jedko za kovine.
H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H312  Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
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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