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Trgovsko ime: Carbon Cartridge 

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 
 
1.1 Identifikator izdelka: 
Trgovsko ime: Carbon Cartridge 
Celotno trgovsko ime: Cartridge Non-Refillable 300 Bar Steel 

Carbon Cartridge 300 Bar Non-Refillable 
Ime snovi:  dušik 
EC št.: 231-783-9 
Registracijska št. Ni podatkov 
CAS št.: 7727-37-9 

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: 
Identificirane uporabe:  Plinska kartuša 
Odsvetovana 
Uporaba:  

Ni podatkov 

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista: 

Distributer: 
IGLU ŠPORT d.o.o. 
Litostrojska 40, 1000 Ljubljana 
Tel. 01/ 241 27 60, Faks: 01/ 241 27 57 
e-mail: info@iglusport.si 
URL: http://www.iglusport.si 

Proizvajalec: 
Mammut Sports Group AG 
Birren 5, 5703 Seon 
Switzerland 

1.4 Telefonska številka za nujne primere: 

Od 8.00 do 15.00 ure so dodatne informacije dosegljive na telefonski številki 01/ 241 27 60. 
Najbližji zdravstveni dom. 
V primeru življenjske ogroženosti poklicati telefonsko številko 112. 

 

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti 
 
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi: 
 
2.1.1 Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 
Plini pod tlakom: Stisnjeni plin; H280 
 
2.2 Elementi etikete: 
 
2.2.1 Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 

Piktogram GHS: 

 

Opozorilna beseda: Pozor 

Stavki za nevarnost: 
H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo. 

Previdnostni stavki: 
P102 Hraniti zunaj dosega otrok. 
P410+P403 Zaščititi pred sončno svetlobo. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. 

2.3 Dodatne nevarnosti: 
Ni vPvB snovi. Ni PBT snovi. Stisnjen plin. Posoda pod pritiskom: zaščitite pred sončno svetlobo in ne izpostavljajte 
temperaturam nad 50°C. Ne preluknjajte ali sežigajte, tudi po uporabi. Nevarnost eksplozije pri segrevanju 
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Trgovsko ime: Carbon Cartridge 

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 
 
3.1 Snov 

Ime EC št. CAS št. Indeks št. % (ut) 

dušik 231-783-9 7727-37-9 / 100 

Dodatne informacije: Ni podatkov 

 

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 
 
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč 

Splošni napotki:  Ni podatkov 
Pri vdihovanju: Ni podatkov 
Pri stiku s kožo:  Ni podatkov 
Pri stiku z očmi: Ni podatkov 
Pri zaužitju: Ni značilna pot izpostavljenosti. 
Zaščita osebe, ki nudi prvo 
pomoč: 

Ni podatkov 

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 
Če je to smisleno, se zapozneli simptomi in učinki nahajajo v oddelku 11 ter absorpcijski poti v oddelku 4.1. V nekaterih 
primerih se lahko simptomi zastrupitve pojavijo šele po daljšem obdobju / po več urah. 

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja 
Ni podatkov 

 

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 
 
5.1 Sredstva za gašenje  
Ustrezna sredstva za gašenje: Prilagodite naravi in obsegu požara. 
Neustrezna sredstva za gašenje: Ni podatkov 

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi 
s snovjo ali zmesjo 

V primeru požara se lahko pojavi naslednje: nevarnost razpočenja (eksplozije) pri 
segrevanju. 

5.3 Nasvet za gasilce V primeru požara in / ali eksplozije ne vdihavati hlapov. Zaščitni respirator z 
neodvisnim dovajanjem zraka. Hladiti posode, ki so ogrožene, z vodo. Kontaminirano 
vodo za gašenje odstranite v skladu z uradnimi predpisi. 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 
 
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili 
6.1.1 Za neizučeno osebje: Posebni ukrepi niso potrebni. 
6.1.2 Za reševalce: Posebni ukrepi niso potrebni. 

6.2 Okoljevarstveni ukrepi Posebni ukrepi niso potrebni. V primeru onesnaženja vode ali tal obvestiti pristojne 
organe: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (112). 

6.3 Metode in materiali za 
zadrževanje in čiščenje 

 

6.3.1 Razlitje: Ni podatkov 
6.3.2 Čiščenje razlitja: Ni podatkov 
6.3.3 Druge informacije: Ni podatkov 

6.4 Sklicevanje na druge 
oddelke 

Za osebno zaščitno opremo glejte oddelek 8 in za navodila za odstranjevanje glejte  
 

… nadaljevanje na naslednji strani… 
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oddelek 13. 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 
 
7.1 Varnostni ukrepi za varno 
ravnanje 

 

Preventivni ukrepi: Upoštevajte navodila na nalepki in navodila za uporabo. Preprečite penetracijo vode v 
posodo za plin. Preprečite povratni tok v posodo za plin. Uporabljajte samo opremo, ki 
je primerna za ta izdelek, ter predvideni tlak in temperaturo. 

Ukrepi za preprečitev požara: Ni podatkov 
Ukrepi za preprečitev nastajanja 
aeroslov in prahu: 

Ni podatkov 

Ukrepi za zaščito okolja: Ni podatkov 
Navodilo za splošne higieno: Uporabljajo se splošni higienski ukrepi za ravnanje s kemikalijami. Umijte roke pred 

odmori in ob koncu dela. Hraniti ločeno od hrane, pijače in živalske krme. Pred 
vstopom na območja, kjer se uživa hrana, odstranite kontaminirana oblačila in 
zaščitno opremo. 

7.2 Pogoji za varno 
skladiščenje, vključno z 
nezdružljivostjo 

 

Tehnični ukrepi in pogoji 
skladiščenja:  

Hranite izven dosega nepooblaščenih oseb. Ne shranjujte v prehodih ali stopniščih. 
Izdelek shranjujte zaprto in samo v originalni embalaži. Shranjujte v dobro 
prezračevanem prostoru. Kartuše varujte pred nesrečami. Hranite zaščiteno pred 
direktno sončno svetlobo in temperaturo nad 50°C. Upoštevajte posebne predpise za 
pline. 

Materiali za embalažo: Ni podatkov 
Zahteve za skladiščne prostore 
in posode: 

Ni podatkov 

Razred skladiščenja: Ni podatkov 

7.3 Posebne končne uporabe  
Priporočila: Trenutno ni na voljo informacij. 
Specifične uporabe za industrijo: Ni podatkov 

Dodatni podatki: Poleg informacij, navedenih v tem poglavju, so ustrezne informacije na voljo tudi v 
oddelkih 8 in 6.1. 

 

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 
 
8.1 Parametri nadzora 
8.1.1 Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu (zakonske zahteve Slovenija): 

Snov CAS št. 
Razvrstitev Mejne vrednosti 

KTV Opombe 
R M RF RE mg/m3 ml/m3 (ppm) 

/ / / / / / / / / / 

 
8.1.2 Biološke mejne vrednosti (zakonske zahteve Slovenija): 

Snov Karakteristični pokazatelj Biološki vzorec Čas vzorčenja 
Biološke mejne vrednosti 

(BAT) 

/ / / / / 
 

8.2 Nadzor izpostavljenosti  

8.2.1 Ustrezen tehnično-
tehnološki nadzor: 

Zagotovite dobro prezračevanje. To je mogoče doseči z lokalnim odsesavanjem ali 
splošnim odvajanjem zraka. Če to ni dovolj za ohranjanje koncentracije pod mejnimi  
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vrednostmi na delovnem mestu, je potrebno nositi primerno zaščito za dihala. 
Uporablja se le, če so navedene največje dovoljene vrednosti izpostavljenosti. 

8.2.2 Osebna zaščitna oprema:  

 Splošno 

Uporabljajo se splošni higienski ukrepi za ravnanje s kemikalijami. Umijte roke pred 
odmori in ob koncu dela. Hraniti ločeno od hrane, pijače in živalske krme. Pred 
vstopom na območja, kjer se hrana porabi, odstranite kontaminirana oblačila in 
zaščitno opremo. 

 Zaščita za oči/obraz Običajno ni potrebna. 

 Zaščita kože Običajno ni potrebna. 

 Zaščita rok Običajno ni potrebna. 

 Zaščita dihal Običajno ni potrebna. 
 Toplotna nevarnost Ni primerno. 

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti 
okolja: 

Ni podatkov 

Dodatni podatki: 
Dodatne informacije o zaščiti rok - Noben test ni bil izveden. V primeru zmesi je bila 
izbira izvedena glede na razpoložljivo znanje in informacije o vsebini. Izbor materialov, 
ki izhajajo iz indikacij proizvajalca rokavic. Končni izbor materiala za rokavice je treba 
upoštevati ob upoštevanju časa preboja, stopnje prepustnosti in degradacije. Izbira 
primerne rokavice ni odvisna samo od materiala, ampak tudi od drugih kakovostnih 
lastnosti in se razlikuje od proizvajalca do proizvajalca. V primeru zmesi ni mogoče 
predvideti odpornosti materiala za rokavice in ga je zato treba preskusiti pred uporabo. 
Natančen prebojni čas materiala za rokavice se lahko zahteva od proizvajalca zaščitnih 
rokavic in ga je treba upoštevati. 

 

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 
 
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Vrednost/Enota/Metoda 

Videz Stisnjen plin 

Barva  Brezbarven 

Vonj    Brez vonja 

Mejna vrednost vonja / 

pH / 

tališče/ledišče -210°C 

začetno vrelišče in območje vrelišča -186 °C 

plamenišče / 

hitrost izparevanja / 

vnetljivost (trdno, plinasto) / 

zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti / 

parni tlak / 

parna gostota / 

relativna gostota / 

topnost / 

porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda / 

temperatura samovžiga / 

temperatura razpadanja / 

viskoznost / 

eksplozivne lastnosti Izdelek ni eksploziven. 

oksidativne lastnosti / 

9.2 Drugi podatki: 

Ni podatkov 
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ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 
 
10.1 Reaktivnost Na podlagi izkušenj izdelek ni reaktiven. 

10.2 Kemijska stabilnost Stabilen pri pravilnem skladiščenju in ravnanju. 

10.3 Možnost poteka nevarnih 
reakcij 

Ni podatkov 

10.4 Pogoji, ki se jim je treba 
izogniti 

Segrevanje. Povečanje tlaka bo povzročilo nevarnost poškodb. 

10.5 Nezdružljivi materiali Glejte oddelek 7. 

10.6 Nevarni produkti 
razgradnje 

Glej oddelek 5.2. Ni razgradnje, če se uporablja v skladu z navodili. 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

ODDELEK 11: Toksikološki podatki 
 
11.1 Podatki o toksikoloških 
učinkih 

 

Akutna strupenost: Ni podatkov 
Jedkost za kožo/draženje kože: Ni podatkov 
Resne okvare oči/draženje: Ni podatkov 
Preobčutljivost pri vdihavanju in 
preobčutljivost kože: 

Ni podatkov 

Mutagenost za zarodne celice: Ni podatkov 
Rakotvornost Ni podatkov 
Strupenost za razmnoževanje Ni podatkov 
STOT – enkratna izpostavljenost: Ni podatkov 
STOT – ponavljajoča se 
izpostavljenost: 

Ni podatkov 

Nevarnost pri vdihavanju: Ni podatkov 

Dodatni podatki: Za več informacij o vplivih na zdravje, glejte oddelek 2.1 (razvrstitev). 
 

ODDELEK 12: Ekološki podatki 
 
12.1 Strupenost Ni podatkov 
12.2 Obstojnost in 
razgradljivost: 

Ni podatkov 

12.3 Zmožnost kopičenja v 
organizmih: 

Ni podatkov 

12.4 Mobilnost v tleh: Ni podatkov 

12.5 Rezultati ocene PBT in 
vPvB: 

Ni podatkov 

12.6 Drugi škodljivi učinki: Ni podatkov 

Dodatni podatki: Za več informacij o vplivih na okolje, glejte oddelek 2.1 (razvrstitev). 
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ODDELEK 13: Odstranjevanje 
 
13.1 Metode ravnanja z odpadki 
Postopek odstranjevanja izdelka: Priporočilo: Odstranjevanje v odtoke je treba preprečiti. Pazite na veljavne lokalne in 

nacionalne predpise. Če posoda pušča, pustite plin pobegniti v ozračje. 
Šifra odpadka: Šifre odpadkov so priporočila, ki temeljijo na predvideni uporabi tega izdelka. Zaradi 

posebnih pogojev uporabe in odlaganja uporabnikov se lahko v določenih okoliščinah 
dodajo druge oznake odpadkov. (2014/955 / EU): 
16 05 05 plini v tlačnih posodah, ki niso navedeni pod 16 05 

Postopek odstranjevanja 
embalaže: 

Za kontaminirano embalažo: Pazite na veljavne lokalne in nacionalne predpise. 
Vrnite proizvajalcu/dobavitelju s preostalim pritiskom. 

Šifra odpadka: Ni podatkov 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

ODDELEK 14: Podatki o prevozu 
 
14.1. UN number: 1066 
 
Transport by road/by rail (ADR/RID) 
14.2. UN proper shipping name: UN 1066 NITROGEN, COMPRESSED  

 
14.3. Transport hazard class(es): 2.2 
14.4. Packing group: n.a. 
Classification code: 1A  
LQ (ADR 2015): 120 ml 
14.5. Environmental hazards: Not applicable 
Tunnel restriction code: E 
 
Transport by sea (IMDG-code) 
14.2. UN proper shipping name: NITROGEN, COMPRESSED 

 
14.3. Transport hazard class(es): 2.2 
14.4. Packing group: n.a. 
EmS: F-C, S-V 
Marine Pollutant: n.a 
14.5. Environmental hazards: Not applicable 
 
Transport by air (IATA) 
14.2. UN proper shipping name: Nitrogen, compressed 

 
14.3. Transport hazard class(es): 2.2 
14.4. Packing group: n.a. 
14.5. Environmental hazards: Not applicable 
14.6. Special precautions for user: 
Osebe, zaposlene pri prevozu nevarnega blaga, morajo biti usposobljene. Vse osebe, ki se ukvarjajo s prevozom, morajo 
upoštevati varnostne predpise. Sprejeti je treba previdnostne ukrepe, da se prepreči škoda.  
14.7. Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code 

… nadaljevanje na naslednji strani… 
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Pakirano blago namesto v razsutem stanju, zato se ne uporablja. Predpisi o minimalni količini niso bili upoštevani. Koda 
nevarnosti in koda za pakiranje na zahtevo. Upoštevajte posebne določbe 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

ODDELEK 15: Zakonsko predpisane informacije 
 
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov 
Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji 
in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv 
Komisije 
91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 830/2015) - s spremembami in 
dopolnitvami 
Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in 
pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 
1907/2006 – s spremembami in dopolnitvami 
Zakon o kemikalijah /ZKem/ 
Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) 
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 
18/14, 57/15, 103/15 in 2/16 – popr.) 
Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/ 
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 
39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15) 
Pravilnik o osebni varovalni opremi (Ur l. RS, št. 29/05, 23/06, 17/11 – ZTZPUS-1 in 76/11) 
Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in 
dopolnitvami) 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011) 
Direktiva  2010/75/EU (VOC): 0 % 

15.2 Ocena kemijske varnosti 
Ni podatkov.  

 

ODDELEK 16: Drugi podatki 
 

Spremembe varnostnega lista: Ni podatkov 

Okrajšave: DNEL (Derived No-Effect Level) – Izpeljana raven brez učinka 
PNEC (Predicted No-Effect Concentration) - Predvidena koncentracija brez učinka 
R -  rakotvorno – lahko povzroči raka  
M - mutageno – lahko povzroči dedne genetske okvare  
RF -  teratogeno – lahko škoduje plodnosti teratogeno  
RE – lahko škoduje nerojenemu otroku 
KTV - kratkotrajna vrednost 
Op. – Opombe 
K - lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo 
Y - snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in BAT- vrednosti. 
EU - Evropska unija – mejna vrednost, določena na ravni Evropske unije 
TDK -  tehnično dosegljiva koncentracija 
BAT - biološka mejna vrednost 
EKA - zveza med koncentracijo rakotvornih snovi v zraku na delovnem mestu in količino snovi 
in/ali njenih metabolitov v organizmu – dana za rakotvorne snovi (rakotvorne snovi) 
A - alveolarna frakcija – del vdihnjene suspendirane snovi, ki doseže alveole  
I - inhalabilna frakcija – del celotne suspendirane snovi, ki jo delavec vdihne  
I* - inhalabilna frakcija lesnega prahu – če je prah trdega lesa pomešan z drugim lesnim prahom, 
se mejna vrednost uporablja za ves lesni prah v mešanici 
TLV (Threshold limit value) – mejna vrednost 

Viri za izdelavo varnostnega lista: Carbon Cartridge (Datum izdaje: 18.10.2016) 

Seznam relevantnih H-stavkov o nevarnostih iz oddelkov 2 in 3: 
… nadaljevanje na naslednji strani… 
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NI podatkov 

Nasveti o usposabljanju: Ti podatki se nanašajo na izdelek, kot je dobavljen. Potrebno je usposabljanje 
zaposlenih pri ravnanju z nevarnimi snovmi. Potrebno je usposabljanje 
zaposlenih pri ravnanju z nevarnim blagom. Naslednji stavki predstavljajo 
objavljeno kategorije nevarnosti za razred nevarnosti in kategorijo tveganja 
(GHS / CLP) izdelka in sestavin (opredeljenih v oddelkih 2 in 3): Plini pod 
tlakom: Stisnjeni plin 

Priporočene omejitve uporabe: Ni podatkov 

Podatki v varnostnem listu temeljijo na našem znanju ter dosegljivih informacijah. Varnostni list označuje izdelek in zanj 
predpisane varnostne ukrepe. Varnostni list ne zagotavlja kvalitete izdelka. Pravna ali fizična oseba, ki daje kemikalijo v 
promet, ne odgovarja za morebitno nepravilno uporabo le te in nastale posledice. 

 


