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Trgovsko ime: Lepilo za pse v tubi 

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 
 
1.1 Identifikator izdelka: 
Trgovsko ime:  Lepilo za pse v tubi 
Šifra izdelka: Ni podatkov 

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: 
Identificirane uporabe:  Lepilo, komplet za popravilo 
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: 
ALBON-CHEMIE, Dr. Ludwig-E. Gminder KG 
Carl-Zeiss-Str. 41 
D - 72555 Metzingen 

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 
Vnetljive tekočine, kategorija nevarnosti 3; H226 
Draženje oči, kategorija nevarnosti 2; H319 
Specifična strupenost za ciljne organe enkratna izpostavljenost, kategorija nevarnosti 3, omamljenost; H336 
Nevarno za vodno okolje kronična nevarnost, kategorija 2; H411 
  
2.2 Elementi etikete: 
 
2.2.1 Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 

Opozorilna beseda: Pozor 

Piktogram GHS: 

 

Stavki o nevarnosti: 
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. 
H319 Povzroča hudo draženje oči. 
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. 
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  

Previdnostni stavki: 
P102 Hraniti zunaj dosega otrok. 
P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. 
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. 
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.  
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 
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P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. 
P403 + P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. 

Komponente, ki določajo nevarnost in jih je potrebno navesti na etiketi: 
Ogljikovodiki C8-C12; 2-butanon  

2.3 Dodatne nevarnosti: 
Ni podatkov   

 

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 
 
3.1 Mešanica 

Opis mešanice: Mešanica v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi. 

Nevarne sestavine: 

Ime 
EC 
št. 

CAS 
št. 

Indeks 
št. 

Razvrstitev Uredba  
(ES) št. 1272/2008 

% (ut) 
REACH 

registracijska 
št. 

Ogljikovodiki C8-C12  230-525-2 / / 

Flam. Liq. 3 H226 
STOT SE 3 H336 
Asp. Tox. 1 H304 

Aquatic Chronic 2 H411 
EUH066 

25 – 50 01-2119484809-19 

2-butanon  201-159-0 / / 

Flam. Liq. 2 H225 
Eye Irrit. 2 H319 

STOT SE 3 H336 
EUH066 

≤ 10 01-2119457290-43 

Dodatne informacije: Za celotno besedilo H-stavkov glejte Oddelek 16. 

 

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

Splošni napotki:  Odstranite in takoj očistite kontaminirano obleko. Če simptomi ne izginejo, se 
posvetujte z zdravnikom. 

Pri vdihovanju: Takoj pojdite na svež zrak. Če ni hitre izboljšave, je treba poiskati zdravniško pomoč. 
Pri stiku s kožo:  Takoj umijte kožo z vodo in milom in dobro izplaknite. Če draženje ne preneha, 

obiščite zdravnika specialista 
Pri stiku z očmi: Takoj spirajte z veliko tekoče vode najmanj 15 minut, tudi pod vekami in obiskati 

očesnega zdravnika. 
Pri zaužitju: Takoj sperite usta, pijte veliko vode (200-300 ml) po majhnih požirkih. Ne izzivajte 

bruhanja. Takoj poiskati zdravniško pomoč. 
Zaščita osebe, ki nudi prvo 
pomoč: 

Ni podatkov 

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 
Stik s kožo: razmaščevanje kože, lahko s pekočim občutkom, suha/razpokana koža. 
Vdihavanje: Draži dihala, lahko povzroči pekoč občutek v nosu in žrelu, vključno s kašljem in / ali zadihanostjo.. Vstop 
materiala v pljuča lahko povzroči kašelj, dušenje, piskanje, težko dihanje, zasluzenost dihalnih poti, težko dihanje in / ali 
vročino. 
Drugi možni simptomi: Lahko vpliva na centralni živčni sistem, glavobol, slabost, pomanjkanje koordinacije. 

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja 
Dolgotrajna ali ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči dermatitis. Možen je nastanek kemične pljučnice. 
Simptomatsko zdravljenje. 
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ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 
 
5.1 Sredstva za gašenje  
Ustrezna sredstva za gašenje: Razpršen vodni curek ali vodna meglica, proti alkoholu odporna pena, gasilni prah, 

ogljikov dioksid. 
Neustrezna sredstva za gašenje: Poln vodni curek. 

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi 
s snovjo ali zmesjo 

Ogljikov monoksid, ogljikovi dioksid in drugi strupeni produkti pirolize. Hlapi so težji od 
zraka in se širijo po tleh. 

5.3 Nasvet za gasilce Ne ostati v nevarnem področju brez samostojne dihalne maske in primerno zaščitno 
obleko. Hlajenje posod, ki so v nevarnosti, iz varne razdalje z razpršeno vodo. 
Preprečiti, da voda za gašenje pride v površinske in podzemne vode ter tal. 

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: Izogibajte se stika z izdelkom in vdihavanje hlapov topil. Preprečite stik s kožo in očmi, 

ostati na varni razdalji in uporabljati ustrezno zaščitno obleko. Zavarovati pred viri 
vžiga. 

6.1.2 Za reševalce: Za zaščitno opremo glejte navedbe v oddelku 8. 

6.2 Okoljevarstveni ukrepi Ne izlivati v kanalizacijo ali vodotoke. Ne izlivati v podtalnico / zemljo. 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: Zberemo z negorljivim vpojnimi materiali (pesek, diatomejska zemlja, univerzalna 
veziva, žagovina) in odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi. Ne odplakniti z vodo ali 
vodno čistili. 

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

6.4 Sklicevanje na druge 
oddelke 

Zaščitni ukrepi, navedeni v oddelkih 7 in 8, informacije o odstranjevanju v oddelku 13. 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

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

 

Preventivni ukrepi: Napotki za varno ravnanje s snovjo: 
Skrbeti za dobro zračenje / odsesavanje na delovnem mestu. Hraniti v tesno zaprti 
posodi. Splošni higienski ukrepi: 
- Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. 
- Umijte roke po uporabi. 
- Odstraniti kontaminirana oblačila in zaščitno opremo pred vstopom v območja, v 
katerih je dal hrano. 

Ukrepi za preprečitev požara: Odstraniti vire vžiga - ne kaditi. Hlapi so težji od zraka. Eksplozivne mešanice hlapov / 
zraka se lahko že tvorijo pri normalni temperaturi. Pri polnjenju in pretakanju izdelka 
upoštevajte ukrepe proti statični razelektritvi. 

Ukrepi za preprečitev nastajanja 
aeroslov in prahu: 

Ni podatkov 

Ukrepi za zaščito okolja: Ni podatkov 
 … nadaljevanje na naslednji strani… 
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Navodilo za splošne higieno: Ni podatkov 

7.2 Pogoji za varno 
skladiščenje, vključno z 
nezdružljivostjo 

 

Tehnični ukrepi in pogoji 
skladiščenja:  

Priporočena temperatura skladiščenja: izogibati sobni temperaturi, visokim 
temperaturam.  Skupno shranjevanje z naslednjimi snovmi je prepovedano: 
- zdravila, živila in krmo 
- piroforne snovi 
Hraniti na dobro prezračevanem mestu, s tlemi odpornimi na topila ali na pladnjih. 
Vedno hraniti v posodah iz istega materiala, kot je originalna embalaža. Zaščitite pred 
vročino in sončnimi žarki. 

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

Zavarovati pred visokimi temperaturami. Priporočena temperatura skladiščenja: 
približno 25°C. 

Razred skladiščenja: Ni podatkov 

7.3 Posebne končne uporabe  
Priporočila: Glejte oddelek 1. Dodatne informacije niso na voljo. 
Specifične uporabe za industrijo: Ni podatkov 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

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) 

2-butanon 78-93-3 / / / / 600 200 1,5 BAT, EU 

 
8.1.2 Biološke mejne vrednosti (zakonske zahteve Slovenija): 

Snov Karakteristični pokazatelj Biološki vzorec Čas vzorčenja 
Biološke mejne vrednosti 

(BAT) 

2-butanon metil etil keton urin ob koncu delovne izmene 
4,08 mmol/mol kreatinina* 

(2,6 mg/g kreatinina*) 

*Rezultati, ki so izraženi s kreatininom, se pri koncentraciji kreatinina< 0,5 g/l in> 3,0 g/l, ne upoštevajo. 

8.2 Nadzor izpostavljenosti  

8.2.1 Ustrezen tehnično-
tehnološki nadzor: 

Poskrbeti za zadostno prezračevanje. To je mogoče doseči z odsesavanjem ali 
splošnim odvajanjem zraka. 

8.2.2 Osebna zaščitna oprema:  

 Splošno 

Pri ponavljajočem in / ali dolgotrajnem stiku kože z izdelkom je potrebno uporabiti 
sredstva za nego kože, ker izdelek povzroča razmaščevanje in dehidracijo kože. 
Razmejitev in nadzor izpostavljenosti okolja Glejte oddelka 6 in 7. za nadaljnje 
ukrepanje. 

 Zaščita za oči/obraz 

Zaščitna očala, ki dobro tesnijo ali ščitnik za obraz. 

 Zaščita kože 

 Nosite ustrezna zaščitna oblačila. Pred ponovno uporabo operite oblačila. 

 Zaščita rok  Izbira primernih rokavic se izvaja v skladu s predpisi, pri čemer je potrebno 
upoštevati čas trajanja stika, termične in mehanske obremenitve. Treba je opozoriti,  

… nadaljevanje na naslednji strani… 
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da je lahko uporaba kemičnih zaščitnih rokavic v praksi znatno krajša, kot je to 
izmerjeno v skladu s standardom SIST EN 374. Nosite proti topilom odporne zaščitne 
rokavice po SIST EN 374. Priporočena rokavice: Camatril® Velour 730 (KCL)  
- Material: nitril 
- Čas penetracije: >= 480 min  
- Debelina: > = 0,4 mm 

 Zaščita dihal  Ko so presežene mejne vrednosti na delovnem mestu, mora biti na voljo 
primerna dihalna oprema. Upoštevati pravila za uporabo dihalnega aparata in časovne 
omejitve glede nošenja v skladu s predpisi za varstvo pri delu (SIST EN 149). 

 Toplotna nevarnost Ni podatkov 

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti 
okolja: 

Glejte oddelka 6 in 7. Dodatni ukrepi niso potrebni. 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

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

Videz Tekočina 

Barva  Brezbarvna - rumenkasta 

Vonj    Po topilu 

Mejna vrednosti vonja / 

pH / 

tališče/ledišče / 

začetno vrelišče in območje vrelišča / 

plamenišče 28 – 30 °C 

hitrost izparevanja / 

vnetljivost (trdno, plinasto) / 

Spodnja/zgornja meja vnetljivosti ali eksplozivnosti 0,67 Vol% / 11,5 Vol% 

parni tlak / 

parna gostota / 

relativna gostota / 

topnost v vodi Se ne meša. 

porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda / 

temperatura vžiga 265°C 

temperatura razpadanja / 

viskoznost 20°C: 400 – 600 mPa⋅s 

eksplozivne lastnosti Možen nastanek eksplozivnih mešanic pare/zrak. 

oksidativne lastnosti / 

9.2 Drugi podatki: 

Ni podatkov 
 

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 
 
10.1 Reaktivnost Ni podatkov 

10.2 Kemijska stabilnost Stabilno pod priporočenimi pogoji shranjevanja. 

10.3 Možnost poteka nevarnih 
reakcij 

Nevarne reakcije niso znane pri normalni uporabi. 

10.4 Pogoji, ki se jim je treba 
izogniti 

Toplota, plameni in iskre. 
 

… nadaljevanje na naslednji strani… 
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10.5 Nezdružljivi materiali Močni oksidanti. 

10.6 Nevarni produkti 
razgradnje 

Ogljikov monoksid, ogljikov dioksid in drugi strupeni produkti pirolize. 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

ODDELEK 11: Toksikološki podatki 
 
11.1 Podatki o toksikoloških 
učinkih 

Ni podatkov 

Akutna strupenost: Ogljikovodiki C8-C12: 
- oralno LD50 > 2000 mg/l podgana 
- vdihavanje: LC50/4h > 13,1 mg/l podgana 
2-butanon: 
- Oralno LC50 > 2000 mg/kg podgana 

Jedkost za kožo/draženje kože: Stik z očmi: Povzroča hudo draženje oči. 
Stik s kožo: Daljši ali ponavljajoč stik lahko razmasti kožo in povzroči draženje kože 
(dermatitis). 
Vdihavanje: Vdihavanje koncentriranih hlapov povzroča draženje, narkozi podobno 
stanje in glavobol, vrtoglavico. 

Resne okvare oči/draženje: Ni podatkov 
Preobčutljivost pri vdihavanju in 
preobčutljivost kože: 

Efekti preobčutljivosti niso znani. 

Mutagenost za zarodne celice: Ni podatkov 
Rakotvornost Izdelek ne vsebuje kemikalij, ki bi bile rakotvorne glede na vse znane vire. 
Strupenost za razmnoževanje Ni podatkov 
STOT – enkratna izpostavljenost: Ni podatkov 
STOT – ponavljajoča se 
izpostavljenost: 

Ni podatkov 

Nevarnost pri vdihavanju: Ni podatkov 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

ODDELEK 12: Ekološki podatki 
 
12.1 Strupenost Ni podatkov 

Ime snovi Vrsta izpostavljenosti/žival Vrednost 
Ogljikovodiki C8-C12 LC 50 (riba) < 1 ≤ 10 mg/l 

2-butanon LC 50 (riba) > 100 mg/kg 

12.2 Obstojnost in 
razgradljivost: 

Topila, ki jih izdelek vsebuje, so lahko biorazgradljiva. 

12.3 Zmožnost kopičenja v 
organizmih: 

Ni podatkov 

12.4 Mobilnost v tleh: Se ne meša z vodo. 

12.5 Rezultati ocene PBT in 
vPvB: 

Glede na podatke, ki so na voljo, merila za uvrstitev kot PBT ali vPvB, niso 
izpolnjena. 

12.6 Drugi škodljivi učinki: Ni podatkov 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
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ODDELEK 13: Odstranjevanje 
 
13.1 Metode ravnanja z odpadki 
Postopek odstranjevanja izdelka: Odstranitev odpadka v skladu z veljavnimi predpisi, kot nevaren odpadek. 
Šifra odpadka: 08 04 09 (Odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge 

nevarne snovi) 
Postopek odstranjevanja 
embalaže: 

Popolnoma izpraznjene posode, ki niso posušene, je potrebno odstraniti, kot posode 
z nevarnimi preostanki. 

Šifra odpadka: 15 01 10 (Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z 
nevarnimi snovmi) 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

ODDELEK 14: Podatki o prevozu 
 

 
14.1 Številka ZN: 1866 
14.2 Pravilno odpremno ime ZN: 
ADR / RID: Raztopina smole (ni viskozno) 
IMDG: Raztopina smole 
ICAO-TI / IATA: Raztopina smole  
14.3 Razredi nevarnosti prevoza: 
ADR / RID / IMDG / ICAO-TI / IATA: 3 (vnetljive tekočine) 
14.4 Skupina pakiranja: III 
14.5 Nevarnosti za okolje: 
ADR / RID / IMDG Da. 
ICAO-TI / IATA: Da. 
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: 
Glej oddelke 6 – 8. 
14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC: Dostava poteka le v skladu s 
prometnimi zakoni in ustrezno embalažo. 

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) 
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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) 

15.2 Ocena kemijske varnosti 
Ocene kemijske varnosti za snovi v tem pripravku še niso bile izvedene. 

 
 

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: Albolit WK 422 fl (Datum izdaje: 05.02.2016) 

Seznam relevantnih H-stavkov o nevarnostih iz oddelkov 2 in 3: 
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. 
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. 
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. 
H319 Povzroča hudo draženje oči. 
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. 
EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. 

Nasveti o usposabljanju: Ni podatkov 

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. 

 


