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1 Identifikacija snovi/pripravka in podatki o dobavitelju:
. Identifikacija snovi ali pripravka

. Trgovsko ime: OSVEŽILEC PLASTIKE

. Številka proizvoda / št.revizije: 133.176/1

. Uporaba snovi / pripravka
Zaš�itni premaz
Sredstvo za obnovo plastike

. Podatki o dobavitelju:
CARSYSTEM d.o.o.
Kopališka 42
4220 Škofja loka
tel.: 04 5157 100 faks: 04 5157 101

. Proizvajalec:
Vosschemie GmbH
Esinger Steinweg 50
D-26436 Uetersen
Tel. 04122/717-0 Fax. 04122/717158

. Informacije v nujnih primerih:
V primeru manjših nezgod se obrnite na vašega zdravnika ali dobavitelja. V primeru hujših
nesre� pokli�ite Center za obveš�anje, tel.112.

2 Sestava s podatki o nevarnih sestavinah:
. Kemijski opis:
. Opis: Mešanica iz spodaj navedenih snovi z nenevarnimi primesmi.
. Vsebuje naslednje zdravju nevarne snovi (v ut%):

CAS: 64742-82-1
EINECS: 265-185-4
INDEKS številka: 649-330-00-2

nafta, dežveplana, težka Xn, N; R 51/53-65-66 70-100%

. Dodatne informacije:
Obstoje�e mejne vrednosti so navedene v 8. poglavju.
Besedilo opozorilnih stavkov za posamezno snov je navedeno v 16. poglavju.

3 Ugotovitve o nevarnih lastnostih:
. Opis nevarnosti:

Glede na Pravilnik o razvrš�anju, pakiranju in ozna�evanju nevarnih
snovi in pripravkov, se izdelek uvrš�a med nevarne kemikalije.
Xn Zdravju škodljivo
N Okolju nevarno

. Opozorila glede nevarnosti za �loveka in okolje:
Produkt je potrebno ozna�iti na osnovi postopka izra�una "Splošnih smernic za uvrstitev
pripravkov ES" v zadnji veljavni izdaji.
Strupeno za vodne organizme: lahko povzro�i dolgotrajne škodljive u�inke na vodno okolje.
Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzro�i poškodbo plju�.
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. Sistem razvrš�anja:
Razvrstitev pripravka je v skladu z Zakonom o kemikalijah in s predpisi EU; dodatni podatki
so �rpani iz strokovne literature in internega gradiva.

4 Ukrepi za prvo pomo�:
. Splošni napotki:

V primeru kakršnihkoli dvomov morate poiskati zdravniško pomo�.
V primeru nezavesti nikoli ne dajajte teko�ine ali izzivajte bruhanja.

. v primeru vdihavanja:
Poskrbite za dotok svežega zraka, v primeru težav poiš�ite zdravniško pomo�.

. v primeru stika s kožo: Pri trajajo�em draženju kože se morate posvetovati z zdravnikom.

. v primeru stika z o�mi/sluznico:
Odprto oko 10-15 minut spirajte s teko�o vodo. Pri trajajo�ih težavah se posvetujte z
zdravnikom.
Poiš�ite zdravniško oskrbo.

. v primeru zaužitja:
Poiš�ite zdravniško pomo�.
Dobro splaknite usta, po požirkih popijte nekaj dcl vode, po�ivajte, bodite na toplem.
�e je mogo�e, zdravniškem osebju pokažite etiketo ali embalažo.

. Napotki zdravniku:
Aktivno oglje (cca 50g/400ml vode) zmanjšuje absorbcijo kemikalije (nafte) preko prebavnega
trakta. Odmerek za odraslo osebo je 350 ml  raztopine aktivnega oglja. Pri zaužitju koli�in
topila, ki so ve�je kot 1-2 mg/kg telesne teže, želodec izpirajte samo še z endotrahealno
intubacijo. Pri aspiraciji z nevarnostjo težkega kemijskega pneumitisa priporo�ite antibiotike in
kortikostereoide.
Aspiracija v plju�a lahko povzro�i aspiracijsko plju�nico.

5 Ukrepi ob požaru:
. Ustrezna sredstva za gašenje:

CO2, prah ali razpršeni vodni curek. Ve�ji požar gasite z razpršenim vodnim curkom ali s
peno obstajno proti alkoholu.

. Iz varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gašenje: Voda v polnem curku

. Posebna zaš�itna oprema:
Ne vdihavajte škodljivih, eksplozivnih in vnetljivih plinov/prahu.
Uporabljajte dihalni aparat

. Drugi podatki
Izpostavljeno embalažo hladite z razpršenim vodnim curkom.
Ostanke požara in kontaminirano vodo za gašenje morate odstraniti v skladu z uradnimi
predpisi.
Kontaminirano vodo za gašenje zberite lo�eno; ne sme odtekati v kanalizacijo.

6 Ukrepi ob nezgodnih izpustih:
. Osebni varnostni ukrepi za zaš�ito oseb: Ni potrebno.
. Okoljevarstveni ukrepi:

Pri pronicanju kemikalije v vodotoke ali kanalizacijo obvestite Center za obveš�anje.
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. Postopki �iš�enja po nezgodnem izpustu:
Skrbite za zadostno zra�enje.
Ve�je koli�ine materiala omejite z nasipom.
Ostanke shranite v dobro zaprte in pravilno ozna�ene posode.

7 Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiš�enje

. Ravnanje:

. Varnostni ukrepi pri ravnanju s proizvodom:
Skrbite za dobro prezra�evanje, posebno na obmo�ju tal (hlapi so težji od zraka).
Nosite ustrezna osebna varovalna sredstva.

. Napotki za zaš�ito proti požaru in eksploziji: Kemikalija ni vnetljiva.

. Skladiš�enje:

. Pogoji za varno skladiš�enje: Temperatura skladiš�enja od 5 do 45°C.

. Napotki za skupno skladiš�enje: Skladiš�ite lo�eno od živil.

. Drugi podatki glede pogojev skladiš�enja:
Posode skladiš�ite pokon�no zaradi prepre�itve izlitja/razsutja.

. Kategorija skladiš�enja:
Upoštevajte "Pravilnik o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladiš�a ter
transportne naprave za nevarne in škodljive snovi".

8 Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu
. Tehni�ni zaš�itni ukrepi:

Z dobrim lokalnim ali splošnim odsesavanjem prepre�ite nastajanje hlapov/prahu. �e
koncentracija hlapov/prahu na delovnem mestu kljub tehni�nim ukrepom presega mejne
vrednosti, je potrebno nositi osebna zaš�itna sredstva.

. Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem
mestu:
Proizvod ne vsebuje bistvenih koli�in snovi z mejnimi vrednostmi, ki jih je na delovnem mestu
treba nadzorovati.

. Dodatni napotki:
Osebam, ki imajo težave z dihanjem ali imajo znake alergije, ni priporo�jivo delati s
proizvodom.

. Osebna varovalna sredstva:

. Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:
Ne hranite v bližini živil, pija� in krmil.
Umijte si roke pred odmorom in ob koncu dela.
Ne vdihavajte hlapov, plina, pare, aerosola.
Pri delu ne jejte, pijte in kadite.
Redno vzdržujte osebna zaš�itna sredstva.

. Zaš�ita dihal:
Pri obremenitvi za krajši �as ali v manjši meri lahka dihalna naobrazna maska (filterni vložek
AX, rjave barve (SIST EN 371, oz. SIST EN 149)); ob intenzivnem oz. daljšem izpostavljanju
uporabite izolacijski dihalni aparat.

. Zaš�ita rok:
Zaš�itne rokavice (SIST EN 374)
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Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti kemikaliji.
Material za rokavice izberite z upoštevanjem prebojnega �asa, stopnje propustnosti in
degradacije.

. Material za rokavice Nitrilkav�uk

. �as prodiranja skozi material za rokavice
Natan�en prebojni �as, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaš�itnih
rokavic.

. Zaš�ita o�i: Pri pretakanju priporo�ljiva zaš�itna o�ala.

. Zaš�ita telesa: Delovna zaš�itna obleka.

9 Fizikalne in kemijske lastnosti
. Splošne navedbe

Izgled: teko�
Barva: rumenorjav
Vonj: zna�ilen

. Sprememba stanja
Tališ�e/obmo�je taljenja: ni dolo�eno
Vreliš�e/obmo�je vretja: ni dolo�eno

. Plameniš�e: 61°C

. Nevarnost eksplozije: Proizvod ni eksploziven.

. Gostota pri 20°C: 0,87 g/cm3

. Raztopnost v / mešljivost s/z
voda: se ne meša oz.se slabo meša

. Viskoznost:
kinemati�na pri 20°C: 14 mm2/s

. Organske hlapne sestavine: 0,0 %

. voda: 0,0 %

. Vsebnost nehlapnih komponent: 20,0 %

10 Obstojnost in reaktivnost
. Pogoji, ki se jim je treba izogniti: Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
. Nezdružljive snovi: mo�ne kisline in lugi
. Nevarne reakcije Nevarne reakcije niso znane.
. Nevarni produkti razkroja:

Pri nepopolnem zgorevanju oziroma visoki temperaturi se lahko tvorijo strupeni produkti (CO,
dim, saje, CO2).

11 Toksikiloški podatki
. Akutna toksi�nost:
. Primarno draženje:
. na koži: Ni dražilnega u�inka
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. Preob�utljivost: Ni znano, da bi izdelek povzro�il preob�utljivost.

. Subakutna do kroni�na toksi�nost:
Pri ponavljajo�i in / ali dolgotrajnejši izpostavitvi velikim koli�inam obstoja možnost, da pride
do dolo�enih zdravstvenih težav.

. Dodatni toksikološki napotki:
Dolga ali ponavljajo�a izpostavljenost izpostavljenost lahko povzro�i razmastitev kože, kar
lahko privede do dermatitisa. Aspiracija v plju�a lahko povzro�i plju�nici podobno stanje
(aspiracijska plju�nica).

12 Ekotoksikološki podatki
. Ekotoksi�nost
. Opomba: Strupeno za ribe.
. Splošni napotki:

Kategorija ogrožanja vode na osnovi nemških predpisov 2 (lastna uvrstitev): ogroža vodo
Ne dopustite, da odte�e v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.
Obstoja nevarnost ogroženosti pitne vode že pri izteku manjših koli�in v podtalnico.
V vodotokih tudi strupeno za ribe in plankton.
strupeno za vodne organizme

13 Odstranjevanje

. Proizvod:

. Priporo�ilo:
Ne sme se odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Odlaganje odpadnih snovi v skladu s
Pravilnikom o ravnanju z odpadki.
Ne dopustite, da odte�e v kanalizacijo.
Nevarno odpadno kemikalijo izro�ite zbiralcem posebnih odpadkov ali odpeljite na deponije,
kjer se zbirajo tovrstne odpadne kemikalije.

. Šifra odpadne kemikalije: 08 01 02 Odpadne barve, ki ne vsebujejo halogeniranih topil

. Nevarne lastnosti odpadkov H5 - zdravju škodljiv odpadek

. Postopki predelave odpadkov
Ob upoštevanju predpisov je možen tudi visokotemperaturni sežig.

. Neo�iš�ena embalaža:

. Priporo�ilo:
Odlaganje odpadnih snovi in neo�iš�ene embalaže v skladu s Pravilnikom o ravnanju z
odpadki.
Z neo�iš�eno embalažo ravnajte kot s kemikalijo.
Z embalažo ravnajte v skladu s Pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

14 Transportni podatki

. Kopenski transport ADR/RID:

. Kategorija ADR/RID: 3 (F1) Vnetljive teko�e snovi

. Številka nevarnosti (zgornji del): 30

. Identifikacijska - UN številka (spodnji del): 1263

. Embalažna skupina: III
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. nalepka nevarnosti 3 

. Ime snovi: 1263 BARVA, Posebne dolo�be 640E

. Pomorski ladijski transport IMDG:

. Kategorija IMDG: 3 

. Identifikacijska - UN številka (spodnji del): 1263

. Etiketa 3 

. Embalažna skupina: III

. EMS-številka: F-E,S-E

. Onesnaževalec morja: Ne

. Pravilen naziv pri prevozu: PAINT

. Zra�ni transport ICAO-TI in IATA-DGR:

. Kategorija ICAO/IATA: 3 

. UN/ID: 1263

. Label 3 

. Embalažna skupina: III

. Pravilen naziv pri prevozu: PAINT

. Transport/drugi podatki: po ADR 2003

15 Zakonsko predpisani podatki / podatki o predpisih

. Razvrstitev in ozna�itev kemikalije:
Proizvod je razvrš�en in ozna�en v skladu z Zakonom o kemikalijah in pripadajo�im
Pravilnikom o razvrš�anju, pakiranju in ozna�evanju nevarnih pripravkov ter s Pravilnikom o
razvrš�anju, pakiranju in ozna�evanju nevarnih snovi in s smernicami ES.

. �rkovni znak za simbol in opis nevarnosti kemikalije:
Xn

Zdravju škodljivo

N 

Okolju nevarno

. Komponente, ki dolo�ajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
nafta, dežveplana, težka

. Opozorilni stavki:
51/53 Strupeno za vodne organizme: lahko povzro�i dolgotrajne škodljive u�inke na vodno

okolje.
65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzro�i poškodbo plju�.

. Obvestilni stavki:
23 Ne vdihavati plina.
23 Ne vdihavati hlapov.
29 Ne izprazniti v kanalizacijo.
36 Nositi primerno zaš�itno obleko.
45 Ob nezgodi ali slabem po�utju, takoj poiskati zdravniško pomo�. (Po možnosti pokazati

etiketo).
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51 Uporabljati le v dobro prezra�evanih prostorih.

16 Druge informacije
Podatki se opirajo na trenutno znanje in ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede
lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje. Podatki se
nanašajo le na omenjeni izdelek  in ne veljajo v kombinaciji z drugimi izdelki ali v procesu.
Uporabnik naj upošteva vse vire informacij za zagotovitev pravilne oziroma varne  uporabe in
odstranjevanja kemikalije, ter zaš�ite zdravja zaposlenih in kon�nih uporabnikov.

. Besedilo R stavkov za posamezne nevarne snovi (glej poglavje 2):
51/53 Strupeno za vodne organizme: lahko povzro�i dolgotrajne škodljive u�inke na vodno

okolje.
65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzro�i poškodbo plju�.
66 Ponavljajo�a izpostavljenost lahko povzro�i nastanek suhe ali razpokane kože.


