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ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 
   
1.1  Identifikator izdelka  
     PROBAU Flächenspachtel 

 

1.2  Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe  
   Relevantni identificirani načini uporabe 
   Kit za lopatico  
   Uporaba, ki se jo odsvetuje  
   ni znana.  
1.3  Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista 

   
Dobavitelj (proizvajalec/uvoznik/ekskluzivni zastopnik/naslednji 
uporabnik/trgovec)  
  quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG  

 

   Cesta :   Mühleneschweg 6  
   Poštna številka/kraj :   D-49090   Osnabrück 

   Telefon :   +49 541-601601  
   Telefax :   +49 541-601853  
   Kontakt za informacije :   eMail: info@quick-mix.de 

1.4  Telefonska številka za nujne primere 
     +49 551-19240 GIZ Nord  

 

   
ODDELEK 2: Določitev nevarnosti  
   
2.1  Razvrstitev snovi ali zmesi  
   Razvrstitev po odredbi (EU) št. 1272/2008 [CLP] 
   Ni  
2.2  Elementi etikete 
   Označevanje po odredbi (EU) št. 1272/2008 [CLP] 
   Previdnostni stavki 
   P102  Hraniti zunaj dosega otrok. 
   Posebna pravila za dodatne elemente etikete za nekatere zmesi 
   EUH208  Vsebuje 1,2-BENZIZOTIAZOL-3(2H)-ON. Lahko povzroči alergijski odziv.  
   EUH210  Varnosti list na voljo na zahtevo. 
2.3  Druge nevarnosti 
   Ni  
   
ODDELEK 3: Sestava / podatki o sestavinah 
   
3.2  Zmesi  
   Nevarne sestavine 
   Ni  
   
ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 
   
4.1  Opis ukrepov za prvo pomoč  

   Splošne informacije  
  Onesnažena, prepojena oblačila takoj slecite. V primeru nejasnosti ali ob pojavu simptomov poiščite zdravniško pomoč. 
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Pri alergijskih znakih, posebej v predelu dihal, se je potrebno takoj posvetovati z zdravnikom. Izperite z veliko vode 
(10-15 min.). Prizadeto osebo namestite na mirno mesto. 

 

   Po vdihavanju  
  Skrbeti za sveži zrak. 

 

   Pri stiku s kožo  
  Takoj splaknite z: Voda in milo Ne spirati z/s: Topila/Razredčila 

 

   
Po stiku z očmi  
  pri stiku z očmi ob odprtih vekah dovolj dolgo izpirajte, nato se posvetujte z zdravnikom. Takoj poiskati zdravniško 
pomoč.  

 

   Po zaužitju  
  NE izzvati bruhanja. Takoj poiskati zdravniško pomoč. Takoj sprati usta in piti veliko vode.  

 

4.2  Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 
   Doslej niso znani nobeni simptomi.  
4.3  Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja  
   Simptomatično zdravljenje.  
   
ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi  
   
5.1  Sredstva za gašenje  

   Primerna sredstva za gašenje  
  alkoholnoodporna pena Ogljikov dioksid (CO2) Prah za gašenje Vodena megla 

 

5.2  Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo 

   Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja. Pri požaru nastane gost in črn dim. 
Vdihavanje nevarnih proizvodov razpada lahko povzroča resne zdravstvene posledice. 

5.3  Nasvet za gasilce 
   V primeru požara: Uporabiti zaščitni dihalni aparat, ki ni odvisen od zraka v okolju. 
   
ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 
   
6.1  Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili 
   Glej zaščitne ukrepe pod točko 7 in 8.  
6.2  Okoljevarstveni ukrepi  
   Ni  
6.3  Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje 

   Mehanično zbirati. Pesek Žagovina Univerzalno vezivo Uporabite n. pr. pesek, žagovino, kemična vezivna sredstva 
(kalicjev silikat-hidrat). 

6.4  Sklicevanje na druge oddelke  
   Mehanično zbirati. S sprejetim materialom ravnati skladno s poglavjem za odlaganje odpadnih snovi.  
   
ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 
   
7.1  Varnostni ukrepi za varno ravnanje 
   Ni  
7.2  Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo 
   Zahteve glede skladiščnih prostorov in posod 

   Originalna embalaža mora ostati tesno zaprta. Držite stran od zelo kislih in alkalnih materialov ter oksidacijskih 
sredstev. Preprečite hlajenje izpod 0°C. Držite zabojnik na suhem in tesno zaprt. 

   Opozorila glede skupnega skladiščenju 
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   Razred skladišča :   12      
Razred skladišča (TRGS 510) :   12     

 

   Nadaljnji podatki o pogojih skladiščenja 
   Hraniti v tesno zaprti posodi. Upoštevajte običajne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami. 
7.3  Posebne končne uporabe  
   Ni  
   
ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 
   
8.1  Parametri nadzora  
   Ni  
8.2  Nadzor izpostavljenosti  
   Osebna zaščitna oprema  
   Zaščita kože  
   Zaščita rok  
   Primeren material: nitril. Debelina materiala >0,8 mm Cas prodiranja >480 min. Po potrebi uporabljajte rokavice iz 

bombaža, ki jih oblecete spodaj.  
   
ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 
   
9.1  Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 
   Videz  
   Agregatno stanje : Pasta tekoč  
   Barva : bel  
   Vonj  
   brez vonja  
   Osnovni podatki, ki so pomembni za varnost 

   

Tališče/talilno območje :        Ni razpoložljivih 
podatkov          

Začetno vrelišče in območje 
vrelišča :  ( 1013 hPa )    ca.   120    °C       

Temperatura razgradnje :        Ni razpoložljivih 
podatkov          

Plamtišče :     ni uporabeno    
Spodnja meja eksplozivnosti :        Ni razpoložljivih 

podatkov          

Zgornja meja eksplozivnosti :        Ni razpoložljivih 
podatkov          

Parni tlak :  ( 50 °C ) ni uporabeno    
Gostata :  ( 20 °C ) 1,79 g/cm3       
Test separacije topila :  ( 20 °C ) ni/nobeden    
Vodotopnost :  ( 20 °C )       Ni razpoložljivih 

podatkov          
pH :     8,5    
log P O/W :        Ni razpoložljivih 

podatkov          
Čas izlitja :  ( 20 °C ) ni/nobeden Posoda DIN 4 mm 
Kinematična viskoznost :  ( 40 °C ) irelevantno    
Relativna gostota pare :  ( 20 °C )       Ni razpoložljivih 

podatkov          

Hitrost izhlapevanja :        Ni razpoložljivih 
podatkov          

Najvišja vsebnost VOC (ES) :     0 Utežni %       
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Najvišja vsebnost VOC (Švica) :     0 Utežni %       
Vrednost (hlapljive organske 
spojine) VOC (premaz lesa) :        0,2    g/l    DIN EN ISO 11890-1/2 

   
 

   Vnetljivi plini :  Ni razpoložljivih podatkov.
 

9.2  Drugi podatki  
   Ni  
   
ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 
   
10.1  Reaktivnost  

   
Možne so reakcije z oksidacijskimi sredstvi. Pri visokih temperaturah lahko nastanejo nevarni razpadni produkti, kot n. 
pr. ogljikov dioksid, ogljikov monoksid, dim, dušikovi oksidi. Pri stiku s kožo in očmi: pogostejši in trajnejši stik lahko 
povzroča dražljivost in vnetje kože.  

10.2  Kemijska stabilnost  
   Na voljo ni nobenih informacij.  
10.3  Možnost poteka nevarnih reakcij 
   Na voljo ni nobenih informacij.  
10.4  Pogoji, ki se jim je treba izogniti 
   Na voljo ni nobenih informacij.  
10.5  Nezdružljivi materiali  
   Oksidacijsko sredstvo. 
10.6  Nevarni produkti razgradnje  
   Na voljo ni nobenih informacij.  
   
ODDELEK 11: Toksikološki podatki 
   
11.1  Podatki o toksikoloških učinkih 
   Na voljo ni nobenih informacij.  
   
ODDELEK 12: Ekološki podatki  
   
   Ne dovolite odvoda v vodotoke ali kanalizacijo. 
12.1  Strupenost  
   Na voljo ni nobenih informacij.  
12.2  Obstojnost in razgradljivost  
   Na voljo ni nobenih informacij.  
12.3  Zmožnost kopičenja v organizmih 
   Na voljo ni nobenih informacij.  
12.4  Mobilnost v tleh 
   Na voljo ni nobenih informacij.  
12.5  Rezultati ocene PBT in vPvB  
   Ta material ne izpolnjuje kriterijev PBT-/vPvB direktive REACH, aneks XIII. 
12.6  Drugi škodljivi učinki  
   Na voljo ni nobenih informacij.  
12.7  Dodatne okoljsko toksikološke informacije 
   Ni  
   
ODDELEK 13: Odstranjevanje  
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13.1  Metode ravnanja z odpadki  
   170904 Mešani gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju z izjemo tistih pod 170901, 170902 in 170903. Tekoče ostatke 

materiala oddajte na zbirališču posebnih odpadkov. 
   Odstranitev produkta/embalaže 
   Možnosti obdelave odpadkov  

   
Strokovno odstranjevanje odpadnih snovi / Embalaža 

  Kontaminirano embalažo je potrebno popolnoma izprazniti in se lahko po ustreznem čiščenju ponovno uporabi. 
Embalažo, ki se ne da očistiti, je potrebno odstraniti. 

 

   
ODDELEK 14: Podatki o prevozu  
   
   Izdelek ni nevarna snov v nacionalnem/mednarodnem transportu po cesti, tirih, vodi in zraku.  
14.1  Številka ZN  
   Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov. 
14.2  Pravilno odpremno ime ZN  
   Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov. 
14.3  Razredi nevarnosti prevoza  
   Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov. 
14.4  Skupina pakiranja  
   Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov. 
14.5  Nevarnosti za okolje  
   Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov. 
14.6  Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika 
   Ni  
   
ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki 
   
15.1  Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes  
   Nacionalni predpisi 
   Technische Anleitung Luft (TA-Luft) 
   Delež teže (Člen 5.2.5. I) :   < 5   %  
   Razred ogrožanja vode (WGK)  
   Razred : 1 (V majhni meri ogroža vodo)   Klasifikacija v skladu z VwVwS   
15.2  Ocena kemijske varnosti  
   Za kritične komponente tega izdelka nimamo nobenih presoj o varnosti snovi. Zmes ni uvrščena med nevarne v smislu 

1999/45/ES.  
   
ODDELEK 16: Drugi podatki  
   
   Tehnicni oddelek Mehanično poberite ter odstranite v skladu z 13. poglavjem. 
16.1  Napotki za spremembe  
   02. Razvrstitev snovi ali zmesi · 02. Označevanje po odredbi (EU) št. 1272/2008 [CLP] · 02. Posebna pravila za dodatne 

elemente etikete za nekatere zmesi · 07. Opozorila glede skupnega skladiščenju - Razred skladišča  
16.2  Okrajšave in akronimi  
   Ni  
16.3  Pomembni podatki o literaturi in virih 
   Ni  

16.4  Razvrstitev zmesi in uporabljena metoda ocenjevanja po odredbi (EU) št. 1272/2008 
[CLP]  
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   Na voljo ni nobenih informacij.  
16.5  Besedilo H- in EUH stavkov (Številka in polno besedilo) 
   Ni  
16.6  Inštrukcije  
   Ni  
16.7  Dodatni podatki 
   Ni  

 
Podatki na tem varnostnem listu ustrezajo po najboljšem znanju našim spoznajem na dan, ko so bili natisnjeni. Informacije bi 
naj služile kot napotki za varno shranjevanje, predelavo, transport in odstranjevanje proizvoda, ki je naveden v tej varnostni 
listini. Podatki se ne dajo prenesti na druge proizvode. V kolikor se proizvod meša ali obdeluje z drugimi materiali, ali če je 
podvržen obdelavi, se podatki v tej varnostni listini, v kolikor iz tega ni mogoče sklepati izrecno česa drugega, ne morejo 
prenesti na novi material, ki je tako izdelan.  

 
 


