
VARNOSTNI LIST

OKS 241

Datum priprave: 19.04.2019

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

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

1.1 Identifikator izdelka

OKS 241

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:
Mazivo v spreju.

Odsvetovane uporabe: samo za poklicne uporabnike.

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: ivan.spehar@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

OKS 241

Datum priprave: 19.04.2019

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:

H222 - Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H229 - Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H304 - Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315 - Povzroča draženje kože.
H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H400 - Zelo strupeno za vodne organizme.
H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kategorija:
Flam. Aerosol 1
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1

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.
H304 - Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315 - Povzroča draženje kože.
H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H400 - Zelo strupeno za vodne organizme.
H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
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.
P273 - Preprečiti sproščanje v okolje.
P301 + P310 - PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P331 - NE izzvati bruhanja.
P391 - Prestreči razlito tekočino.
P410 + P412 - Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C/122°F.

Dodatne informacije:

Vsebuje: Nafta (zemeljsko olje), lahka, obdelana z vodikom

2.3 Druge nevarnosti:

Proizvod ne vsebuje sestavin, ki so obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) ali zelo obstojne in zelo
bioakumulativne (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.
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VARNOSTNI LIST

OKS 241

Datum priprave: 19.04.2019

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:

Nafta (zemeljsko olje), lahka,
obdelana z vodikom

265-151-9

64742-49-0

649-328-00-1

>=25-<30 Flam. Liq.2, H225

Skin Irrit.2, H315

STOT SE3, H336

Asp. Tox.1, H304

Aquatic Chronic2,

H411

Opomba P

/

Bakreni opilki (prevlečene z
alifatsko kislino)

231-159-6

7440-50-8

029-019-01-X

>=2,5-<10 Aquatic Acute1,

H400

M-faktor: 10/1

/

n-heksan 203-777-6

110-54-3

601-037-00-0

>=1-<2,5 Flam. Liq.2, H225

Skin Irrit.2, H315

Repr.2, H361f

STOT SE3, H336

STOT RE2, H373

Asp. Tox.1, H304

Aquatic Chronic 2,

H411

/

Dimetil eter 204-065-8

115-10-6

603-019-00-8

>=30-<50 Flam. Gas 1, H220

Press. Gas, H280

01-2119472128-37-

xxxx

n-butil acetat 204-658-1

123-86-4

607-025-00-1

>=1-<10 Flam. Liq. 3, H226

STOT SE 3, H336

01-2119485493-29-

xxxx

Kositer 231-141-8

7440-31-5

/

>=1-<10 / /

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

OKS 241

Datum priprave: 19.04.2019

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

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. Naj počiva na
toplem.  Nezavestno osebo namestiti v stabilni bočni položaj.  Poiskati zdravniško pomoč. V primeru zastoja dihanja
pričeti z umetnim dihanjem.

4.1.2 Stik s kožo:

Onesnažena oblačila takoj sleči. Kožo temeljito sprati z milom in veliko količino tople vode.  V primeru trajajočih
težav poiskati zdravniško pomoč. Onesnažena oblačila pred ponovno uporabo dobro oprati.

4.1.3 Stik z očmi:

Oči z odprtimi vekami spirati z obilo vode. Spirati vsaj 10 minut. 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:

Takoj poiskati zdravniško pomoč. Ne izzvati bruhanja. Usta sprati z vodo. Prizadeto osebo premestiti na svež zrak.
Zagotoviti proste dihalne poti.
Nevarnost aspiracije - lahko pride v pljuča in povzroči poškodbe.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:

Vdihavanje lahko povzroči naslednje simptome: nezavest, omotičnost, zaspanost, glavobol, slabost, utrujenost.
Stik s kožo lahko povzroči naslednje simptome: rdečica.
Aspiracija lahko povzroči pljučni edem in pnevmonitis.

Tveganja: Depresija centralnega živčnega sistema, v primeru zaužitja nevarnost aspiracije v pljuča. Simptomi se
lahko pojavijo z zakasnitvijo. Povzroča draženje kože.

4.3 Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

Zdraviti simptomatsko.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje:

5.1.1 Ustrezna sredstva za gašenje:

ABC prah

5.1.2 Neustrezna sredstva za gašenje:

Voda v polnem curku.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

V primeru požara lahko nastajajo ogljikovi oksidi, kovinski oksidi, fosforjevi oksidi, žveplovi oksidi.
Pri izpostavljenosti temperaturam nad 50°C proizvod lahko eksplodira, zaradi naraščanja tlaka v posodi. Hlapi se
lahko kopičijo v nizkih predelih in tvorijo eksplozivno koncentracijo.

5.3 Nasvet za gasilce:

V primeru požara nositi ustrezno osebno zaščitno opremo in samostojen dihalni aparat. Kontejnerje izpostavljene
ognju hladiti z vodo. Preprečiti iztekanje produktov gašenja v odvodne kanale. Kontaminirano vodo od gašenja
požara zbrati ločeno. Ostanke gašenja odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi. Izpostavljenost produktom razkroja
lahko ogrozi zdravje.                                                       
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VARNOSTNI LIST

OKS 241

Datum priprave: 19.04.2019

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:

Ljudi takoj evakuirati na varno območje. Zagotoviti zadostno prezračevanje. Odstraniti vse vire vžiga. Ne vdihavati
hlapov/razpršila.  Upoštevati osebne previdnostne ukrepe v poglavju 7 in 8. Posreduje lahko samo usposobljeno
osebje, opremljeno z ustrezno zaščitno opremo.

6.1.2 Za reševalce:

Ni posebnih napotkov.

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. Zaustaviti nadaljnje puščanje,
če je to varno.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:

6.3.1 Primerne tehnike zadrževanja:

Ni podatka.

6.3.2 Primerni postopki čiščenja:

Absorbirati z zemljo, suhim peskom, vermikulitom ali z ustreznimi negorljivimi absorpcijskimi materiali. Zbrani
material hraniti v primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z veljavno zakonodajo (v skladu s točko 13).
Zaustaviti nadaljnje puščanje, če je to varno. Uporabljati opremo, ki ne iskri.

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

OKS 241

Datum priprave: 19.04.2019

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

Uporabljati le v dobro prezračevanem prostoru.  Ne vdihavati hlapov in meglic.   Preprečiti stik s kožo in očmi.
Nositi osebno zaščitno opremo.  Hraniti vstran od odprtega ognja, vročih površin in virov vžiga.  Med delom ne jesti,
piti ali kaditi.  Po delu s proizvodom si vedno temeljito umiti roke.  Pred odmori in po delu s proizvodom si vedno
temeljito umiti roke, obraz in izpostavljene dele kože. V primeru nazadostnega prezračevanja nositi primerno zaščito
za dihala. Izogibati se izpostavljanju. Pred uporabo pridobiti posebna navodila. Uporabljati opremo, ki ne iskri.

Ta varnostna navodila veljajo tudi za prazno embalažo, ki lahko vsebuje ostanke proizvoda.
Posoda je pod tlakom. Zaščititi jo pred sončno svetlobo in ne izpostavljati je temperaturam nad 50°C. Ne preluknjati
ali sežigati je niti ko je prazna.

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 hladnem in dobro
prezračevanem prostoru. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga.
Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko
je prazna. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C.

Razred skladiščenja 2 B: Aerosolni razpršilniki

7.3 Posebne končne uporabe:

Ni podatka.
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VARNOSTNI LIST

OKS 241

Datum priprave: 19.04.2019

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora:

Ime: EC št. MV

mg/m3 ppm

n-heksan 203-777-6 8 ur: 72; KTV: 576 8 ur: 20; KTV: 160

Dimetil eter 204-065-8 8 ur: 1920; KTV: 15360 8 ur: 1000; KTV: 8000

n-butil acetat 204-658-1 8 ur: 300; KTV: 600 8 ur: 62; KTV: 124

Kositer 231-141-8 8 ur: 2 (I) /

Biološka mejna vrednost:
n-heksan:
Parameter: 2,5-heksandion in 4,5-dihidroksi-2-heksanon (po hidrolizi)
Biološki vzorec: urin
Čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene;
BAT: 5 mg/l

DNEL/PNEC vrednosti:

Dimetil eter:
DNEL (delavec, dolgotrajna izpostavljenost, vdihavanje, sistemski učinki): 1894 mg/m3

PNEC (sladka voda): 0,155 mg/l
PNEC (slana voda): 0,016 mg/l
PNEC (čistilna naprava): 160 mg/l
PNEC (sediment sladka voda): 0,681 mg/kg
PNEC (sediment slana voda): 0,069 mg/kg
PNEC (zemlja): 0,045 mg/kg

Nafta (zemeljsko olje), lahka, obdelana z vodikom:
DNEL (delavec, dolgotrajna izpostavljenost, vdihavanje, sistemski učinki): 1300 mg/m3
DNEL (delavec, dolgotrajna izpostavljenost, vdihavanje, lokalnii učinki): 840 mg/m3
DNEL (delavec, kratkotrajna izpostavljenost, vdihavanje, lokalni učinki): 1100 mg/m3

Benzen, mono-C10-13-alkil derivati, ostanki destilacije:
DNEL (delavec, dolgotrajna izpostavljenost, vdihavanje, sistemski učinki): 3,2 mg/m3
DNEL (delavec, dolgotrajna izpostavljenost, dermalno, sistemski učinki): 4,3 mg/kg tt na dan

PNEC (sladka voda): 0,001 mg/l
PNEC (občasni izpust): 0,001 mg/l
PNEC (slana voda): 0 mg/l
PNEC (čistilna naprava): 2 mg/l
PNEC (sediment sladka voda): 1,65 mg/kg
PNEC (sediment slana voda): 0,165 mg/kg
PNEC (zemlja): 0,329 mg/kg

n-heksan:
DNEL (delavec, dolgotrajna izpostavljenost, vdihavanje, sistemski učinki): 75 mg/m3
DNEL (delavec, dolgotrajna izpostavljenost, dermalno, sistemski učinki): 113 mg/kg

8.2 Nadzor izpostavljenosti:
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VARNOSTNI LIST

OKS 241

Datum priprave: 19.04.2019

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:

Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih, ki so opremljeni z eksplozijsko varno ventilacijo. Zagotoviti lokalno
odsesavane.

Druge informacije:
Vrsta zaščitne opreme mora biti izbrana glede na koncentracijo in količino nevarne snovi na določenem delovnem
mestu.

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

Zaščita za oči/obraz:

Nositi ustrezna zaščitna očala s stransko zaščito. V skladu z EN 166.

Zaščita kože:

Nositi zaščitne rokavice v skladu z EN 374.
Primeren material: butil kavčuk, razred 1.
Ker je proizvod iz različnih snovi, ni mogoče vnaprej predvideti odpornosti različnih materialov rokavic, zato je le-te
pred uporabo potrebno testirati.
Upoštevati navodila proizvajalca rokavic.

Zaščita dihal:

V primeru nazadostnega prezračevanja nositi primerno zaščito za dihala.  Zagotoviti zadostno prezračevanje. V
primeru visokih koncentracij nositi primerno zaščito za dihala.
Dihalna oprema se lahko uporablja le kratek čas.
Primeren filter: tip A-P

Zaščita pred toplotno nevarnostjo:

Ni podatka.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja:

Ni podatka.
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VARNOSTNI LIST

OKS 241

Datum priprave: 19.04.2019

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

Videz: Aerosol, rdeče rjav.        

Vonj: Po topilu.

Mejne vrednosti vonja: Ni podatka.

pH: Ni podatka.

Tališče/ledišče: Ni podatka.

Začetno vrelišče in območje vrelišča: <-20°C (1.013 hPa)

Plamenišče: <-20°C (Metoda: Abel-Pensky)

Hitrost izparevanja: Ni podatka.

Vnetljivost (trdno/ plinasto): Zelo lahko vnetljiv aerosol.

Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti: Spodnja meja eksplozivnosti: 0,6% (V)
Zgornja meja eksplozivnosti: 26,2% (V)

Parni tlak: 4600 hPa pri 20°C.

Parna gostota: Ni podatka.

Relativna gostota: Gostota: 0,82 g/cm3 pri 20°C.

Topnost: Se ne meša z vodo.    

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda: Ni podatka.

Temperatura samovžiga: Ni podatka.

Temperatura razpadanja: Ni podatka.

Viskoznost: Kinematična pri 40°C: <20,5 mm2/s

Eksplozivne lastnosti: Ni podatka.

Oksidativne lastnosti: Ni podatka.

9.2 Drugi podatki:

Ni jedek za kovine.

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost:

Ni posebnih nevarnosti.

10.2 Kemijska stabilnost:

Proizvod je stabilen pri normalnih pogojih uporabe.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij:

Nevarne reakcije niso znane.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:

Vročina, plamen, iskre.

10.5 Nezdružljivi materiali:

Oksidanti.

10.6 Nevarni produkti razgradnje:

Niso znani pri normalnih pogojih uporabe.
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VARNOSTNI LIST

OKS 241

Datum priprave: 19.04.2019

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih:

Akutna strupenost:
Proizvod:
Akutna oralna strupenost: učinki zaradi zaužitja lahko vključujejo simptome: depresija centralnega živčnega sistema.
Akutna strupenost pri vdihavanju: vdihavanje hlapov topila lahko povzroči omotico.
Vdihavanje lahko povzroči naslednje simptome: motnje dihanja, omotičnost, zaspanost, bruhanje, utrujenost,
vrtoglavico, depresijo centralnega živčnega sistema.
Akutna dermalna strupenost: daljši ali ponavljajoči stik s kožo lahko povzroči razmastitev kože, ki povzroči suho
kožo, pordelost in izpuščaje.
Simptomi: rdečica, lokalno draženje, kožne motnje.

Sestavine:
Nafta (zemeljsko olje), lahka, obdelana z vodikom:
LD50 (oralno, podgana): >5000 mg/kg (OECD 401)
DLP: da.
LC50 (vdihavanje, hlapi, podgana, 4h): >25,2 mg/l
Snov ali zmes nima akutne strupenost pri vdihavanju.
LD50 (dermalno, kunec): >2000 mg/kg (OECD 402)
DLP: da.
Snov ali zmes nima akutne dermalne strupenosti.

Bakreni opilki (prevlečene z alifatsko kislino):
Akutna oralna strupenost: Ocena akutne strupenosti: 500,00 mg/kg
Metoda: Ocena pretvorjene akutne toksičnosti.

n-heksan:
LD50 (oralno, podgana): >5000 mg/kg (OECD 401)
LC50 (vdihavanje, hlapi, podgana, 4h): 259,35 mg/l (OECD 403)
LD50 (dermalno, kunec): 3350 mg/kg (OECD 402)
Snov ali zmes nima akutne dermalne strupenosti.

Dimetil eter:
LC50 (vdihavanje, plin, podgana, 4h): 309 mg/l
Jedkost za kožo/draženje:

n-butil acetat:
LD50 (oralno, podgana): 10760 mg/kg
Jedkost za kožo/draženje:

Kositer:
LD50 (oralno, podgana): >2000 mg/kg (OECD 423)
DLP: da.
Snov ali zmes nima akutne oralne toksičnosti.
LC50 (vdihavanje, prah/meglice, podgana, 4h): >5 mg/l (OECD 403)
DLP: da.
Snov ali zmes nima akutne strupenost pri vdihavanju.
LD50 (dermalno, podgana): >2000 mg/kg (OECD 402)
DLP: da.
Snov ali zmes nima akutne dermalne strupenosti.

Jedkost za kožo/draženje:

Proizvod: draži kožo.
Sestavine:
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VARNOSTNI LIST

OKS 241

Datum priprave: 19.04.2019

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Nafta (zemeljsko olje), lahka, obdelana z vodikom:
Vrsta: Zajec
Ocena: Draži kožo.
Metoda: smernica OECD 404
Rezultat: Draži kožo.
DLP: da

n-heksan:
Vrsta: Zajec
Ocena: Draži kožo.
Metoda: smernica OECD 404
Rezultat: Draži kožo.

dimetil eter:
Ocena: Ne draži kože.
Rezultat: Ne draži kože.

n-butil acetat:
Rezultat: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Kositer:
Ocena: Ne draži kože.
Rezultat: Ne draži kože.

Hude poškodbe oči/draženje:
Proizvod: Stik z očmi lahko povzroči draženje.

Sestavine:
Nafta (zemeljsko olje), lahka, obdelana z vodikom:
Vrsta: Zajec
Ocena: Ne draži oči.
Metoda: smernica OECD 405
Rezultat: Ne draži oči.
DLP: da

n-heksan:
Vrsta: Zajec
Ocena: Ne draži oči.
Metoda: smernica OECD 405
Rezultat: Ne draži oči.

Dimetil eter:
Ocena: Ne draži oči.
Rezultat: Ne draži oči.

Kositer:
Ocena: Ne draži oči.
Rezultat: Ne draži oči.

Preobčutljivost:
Proizvod: ni podatka.

Sestavine:
Nafta (zemeljsko olje), lahka, obdelana z vodikom:
Vrsta testa: Buehler test
Vrsta: morski prašiček

Stran 11 od 18



VARNOSTNI LIST

OKS 241

Datum priprave: 19.04.2019

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Ocena: Ne povzroča preobčutljivosti kože.
Metoda: smernica OECD 406
Rezultat: Ne povzroča preobčutljivosti kože.
DLP: da

n-heksan:
Vrsta: miš
Ocena: Ne povzroča preobčutljivosti kože.
Rezultat: Ne povzroča preobčutljivosti kože.

Dimetil eter:
Ocena: Ne povzroča preobčutljivosti kože.
Rezultat: Ne povzroča preobčutljivosti kože.

Mutagenost:
Proizvod: ni podatka.

Sestavine:
Dimetil eter:
Genotoksičnost in vitro:
Vrsta testa: Ames test
Metoda: smernica OECD 471
Rezultat: negativno
Genotoksičnost in vivo:
Vrsta: Drosophila melanogaster (vinska mušica)
Pot vstopa: vdihavanje (plin)
Metoda: smernica OECD 477
Rezultat: negativno

Rakotvornost:
Proizvod: ni podatka.

Sestavine:
Dimetil eter:
Vrsta: Podgana
Pot vstopa: vdihavanje (plin)
Čas izpostavljenosti: 2 leti
47 mg/l
Metoda: smernica OECD 453
Rezultat: negativno

Strupenost za razmnoževanje:
Proizvod: ni podatka.

Sestavine:
n-heksan: sum škodljivosti za razmnoževanje pri človeku (ocena).
Dimetil eter: poskusi na živalih niso pokazali nobenih učinkov na plodnost.

STOT - enkratna izpostavljenost:

Sestavine:
Nafta (zemeljsko olje), lahka, obdelana z vodikom:
Načini izpostavljenosti: vdihavanje
Ciljni organi: centralni živčni sistem
Ocena: Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
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n-heksan:
Načini izpostavljenosti: vdihavanje
Ciljni organi: centralni živčni sistem
Ocena: snov ali zmes je razvrščena kot strupena snov za specifične ciljne organe, enkratna izpostavljenost, kategorija
3 z narkotičnim učinkom.

n-butil acetat:
Načini izpostavljenosti: vdihavanje
Ocena: Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

STOT - ponavljajoča izpostavljenost:
Sestavine:
n-heksan:
Načini izpostavljenosti: vdihavanje
Ciljni organi: centralni živčni sistem
Ocena: Snov ali zmes je razvrščena kot strupena za specifične ciljne organe, ponavljajoča se izpostavljenost,
kategorija 2.

Strupenost pri ponovljenih odmerkih:
Proizvod: ni podatka.

Nevarnost aspiracije:
Proizvod:
Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

Sestavine:
Nafta (zemeljsko olje), lahka, obdelana z vodikom:
Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

n-heksan:
Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

Dimetil eter:
Ni razvrščen.

Druge informacije:
Proizvod: Zaužitje povzroča draženje zgornjih dihal in prebavne motnje.
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ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost:

Proizvod:
Strupenost za ribe: Zelo strupeno za vodne organizme.
Strupenost za vodno bolho in druge vodne nevretenčarje: Ni podatkov.
Strupenost za alge: Ni podatkov.
Strupenost za mikroorganizme: Ni podatkov.

Sestavine:
Nafta (zemeljsko olje), lahka, obdelana z vodikom:
Strupenost za ribe:
LC50 (Oncorhynchus mykiss (šarenka), 96h): 10 mg/l
Vrsta preskusa: polstatični preizkus
Metoda: smernica OECD 203
DLP: da
Strupenost za vodno bolho in druge vodne nevretenčarje:
EC50 (Daphnia magna (vodna bolha), 48h): 4,5 mg/l
Vrsta preizkusa: statični preizkus
Metoda: smernica OECD 202
Strupenost za alge:
EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zelene alge), 72h): 3,1 mg/l
Vrsta preizkusa: statični preizkus

Ekotoksikološka ocena:
Akutna strupenost za vodno okolje: Strupeno za vodne organizme.
Kronična strupenost za vodno okolje: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Bakreni opilki (prevlečene z alifatsko kislino):
Strupenost za ribe:
LC50 (Oncorhynchus mykiss (šarenka), 96h): 0,0094 mg/l
Strupenost za vodno bolho in druge vodne nevretenčarje:
EC50 (Daphnia magna (vodna bolha), 48h): 0,044 mg/l
M-faktor (akutna strupenost za vodno okolje): 10
M-faktor (kronična strupenost za vodno okolje): 1

Ekotoksikološka ocena:
Akutna strupenost za vodno okolje: Zelo strupeno za vodne organizme.
Kronična strupenost za vodno okolje: nima znanih ekotoksikoloških učinkov.

n-heksan:
Strupenost za ribe:
LC50 (Oncorhynchus mykiss (šarenka), 96h): 12,51 mg/l
Strupenost za vodno bolho in druge vodne nevretenčarje:
EC50 (Daphnia magna (vodna bolha), 48h): 21,85 mg/l
Strupenost za alge:
ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zelene alge), 72h): 9,285 mg/l

Dimetil eter:
Strupenost za ribe:
LC50 (Poecilia reticulata (guppy), 96h): > 4100 mg/l
Vrsta preizkusa: polstatični preizkus
Strupenost za vodno bolho in druge vodne nevretenčarje:
EC50 (Daphnia magna (vodna bolha), 48h): > 4400 mg/l
Vrsta preizkusa: statični preizkus
Strupenost za alge:
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EC50 (zelene alge, 96h): 154,9 mg/l

Kositer:
Strupenost za ribe:
LC50 (Pimephales promelas (debeloglavi pisanec), 96h): > 0,0124 mg/l
Vrsta preizkusa: statični preizkus
Metoda: smernica OECD 203
Opomba: Ni strupen na meji topnosti.

Strupenost za alge:
EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zelene alge), 72h): > 0,0192 mg/l
Vrsta preizkusa: statični preizkus
Metoda: smernica OECD 201
Opomba: Ni strupen na meji topnosti

12.2 Obstojnost in razgradljivost:

Proizvod: ni podatka.
Sestavine:
Nafta (zemeljsko olje), lahka, obdelana z vodikom:
Biorazgradljivost:
Vrsta testa: aerobna
Gojišče: aktivno blato
Rezultat: hitro biorazgradljivo
Biorazgradnja: 90,35%
Čas izpostavljenosti: 28 d

Bakreni opilki (prevlečene z alifatsko kislino):
Biorazgradljivost:
Metode za določanje biorazgradljivosti se ne uporabljajo za anorganske snovi.

n-heksan:
Biorazgradljivost:
Vrsta testa: aerobna
Gojišče: aktivno blato
Rezultat: hitro biorazgradljiv.
Biorazgradljivost: 21%
Čas izpostavljenosti: 28 d
DLP: da

Dimetil eter:
Biorazgradljivost:
Vrsta testa: aerobna
Gojišče: aktivno blato
Rezultat: Ni lahko biorazgradljiv.
Biorazgradnja: 5%
Čas izpostavljenosti: 28 d
Metoda: smernica OECD 301D

n-butil acetat:
Biorazgradljivost:
Rezultat: lahko biorazgradljiv.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih:

Proizvod:
Ta mešanica ne vsebuje snovi, ki se štejejo za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT). Ta zmes ne vsebuje
snovi, ki se šteje za zelo obstojno in zelo bioakumulativno (vPvB).
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Sestavine:
Nafta (zemeljsko olje), lahka, obdelana z vodikom:
Porazdelitveni koeficient:
n-oktanol/voda: log Pow: 3,4 - 5,2

n-heksan:
Biokoncentracijski faktor (BCF): 501,19
Porazdelitveni koeficient:
n-oktanol/voda: log Pow: 4 (20°C); pH: 7

Dimetil eter:
Porazdelitveni koeficient:
n-oktanol/voda: log Pow: 0,07 (25°C)

n-butil acetat:
Porazdelitveni koeficient:
n-oktanol/voda: log Pow: 2,3

12.4 Mobilnost v tleh:

Ni podatka.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:

Proizvod ne vsebuje snovi PBT ali vPvB v koncentracijah, višjih od 0,1%.

12.6 Drugi škodljivi učinki:

Proizvod: Zelo strupeno za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

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.  Ne odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne sežigati,
luknjati ali rezati praznih posod.
Za določitev klasifikacijske številke odpadka je odgovoren končni uporabnik.

Stran 16 od 18



VARNOSTNI LIST

OKS 241

Datum priprave: 19.04.2019

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

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

14.4 Skupina pakiranja: /

14.5 Nevarnosti za okolje:

Da.

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:

Posebne dolocbe: 190 327 625
Omejena kolicina (LQ): 1 L
Razvrstitveni kod: 5F
Nalepka nevarnosti: 2.1
Prevozna skupina: 2
Kod omejitve za predore: (D)

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

Ni namenjen za prevoz v razsutem stanju.

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.
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu.
- Pravilnik o aerosolnih razpršilnikih

15.2 Ocena kemijske varnosti:

Ni izvedena.
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ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremembe glede na predhodno različico varnostnega lista:

/

Okrajšave in kratice uporabljene v varnostnem listu:

MV -  mejna vrednost – pomeni povprečno koncentracijo nevarne kemične snovi v zraku na delovnem mestu, v
območju vdihavanja, ki na splošno ne škoduje zdravju delavca, če delavec dela pri koncentraciji nevarnih kemičnih
snovi v zraku na delovnem mestu, ki je manjša ali enaka mejni vrednosti nevarne kemične snovi, 8 ur dnevno/40 ur
tedensko polno delovno dobo, pri normalnih mikroklimatskih razmerah in pri fizično lahkem delu. Mejna vrednost
velja za 8-urno izpostavljenost in je dana pri temperaturi 20 °C in tlaku 1,013.105 Pa.
KTV - Kratkotrajna vrednost (KTV) pomeni koncentracijo nevarne kemične snovi v zraku na delovnem mestu
znotraj območja vdihavanja, ki ji je delavec brez nevarnosti za zdravje lahko izpostavljen krajši čas. Izpostavljenost
kratkotrajni vrednosti lahko traja največ 15 min in se ne sme ponoviti več kot štirikrat v delovni izmeni, med dvema
izpostavljenostima tej koncentraciji pa mora preteči najmanj 60 minut. Kratkotrajna vrednost se izraža v mg/m3 ali v
ml/m3 (ppm), podana pa je kot mnogokratnik dovoljene prekoračitve mejne vrednosti.
NOAEL - raven brez opaženega škodljivega učinka.
LD50 - LD50 ustreza odmerku testirane snovi, ki povzroči 50% smrtnost v določenem asovnem intervalu.
LC50 - LC50 ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzroči 50% smrtnost v oločenem časovnem intervalu.
EC50 - EC50 ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzroči 50% sprememb v odzivu (npr. na rast) v določenem
časovnem intervalu.
ATE- acute toxicity estimate (ocenjena akutna toksičnost)
DLP - dobra laboratorijska praksa
DNEL je raven izpostavljenosti snovi, pod katero naj se ne bi pojavili nobeni škodljivi učinki. Zato je to raven
izpostavljenosti snovi, ki se pri ljudeh ne sme preseči.
PNEC Koncentracija snovi, pod katero naj se ne bi pojavili škodljivi učinki na zadevno področje okolja.
BAT  biološka mejna vrednost
Opomba P: Razvrstitev kot rakotvorna ali mutagena snov ni potrebna, če je razvidno, da je masni delež benzena v
snovi manjši od 0,1 % m/m (št. ES 200-753-7).

Reference ključne literature in virov podatkov:

Safety data sheet OKS 241, OKS Spezialschmierstoffe GmbH, Ganghoferstr. 47, D-82216 Maisach-Gernlinden,
datum revidirane izdaje: 09.08.2018, verzija 2.0

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.
H280  Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.
H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315  Povzroča draženje kože.
H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H373  Lahko škoduje organom <ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano> pri dolgotrajni ali ponavljajoči
se izpostavljenosti <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti
ne povzroča takšne nevarnosti>.
H400  Zelo strupeno za vodne organizme.
H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H361f  Sum škodljivosti za plodnost.

Nasvet o ustreznem usposabljanju za delavce za zagotovitev varovanja zdravja ljudi in okolja:

Ni posebnih nasvetov.
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