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Verzija: 01 

 

Trgovsko ime: Adventure Gas 

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 
 
1.1 Identifikator izdelka: 
Trgovsko ime:  Adventure Gas 
Šifra izdelka: Ni podatkov 

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: 
Identificirane uporabe:  Plin za kampiranje 
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: 
Unilight Polska Sp. z o.o. 
ul. Zachodnia 3 
55-011 Siechnice 
Poljska 

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: 
 
Nevarnosti za človeško zdravje: 
Če z izdelkom rokujete v skladu z dobro poklicno higieno in varnostnimi praksami, ne bo nevaren za zdravje ali človeška 
življenja. 
 
Okoljski efekti: 
Izdelek ni razvrščen, kot nevaren za okolje. 
 
Fizikalno-kemijski nevarni efekti: 
Zelo lahko vnetljivo. 
 
2.1.1 Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 
Mešanica še ni razvrščena po Uredbi (ES) št. 1272/2008 
 
2.1.2 Razvrstitev po Direktivi (ES) št. 67/548/EGS ali 1999/45/ES 
F+; Zelo lahko vnetljivo 
 
2.1.3 Dodatne informacije 
Za celotno besedilo R-stavkov glejte Oddelek 16. 
 
2.2 Elementi etikete: 
 
2.2.1 Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 
Mešanica še ni označena po Uredbi (ES) št. 1272/2008 
 
2.2.2 Označevanje po Direktivi (ES) št. 67/548/EGS ali 1999/45/ES 
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Trgovsko ime: Adventure Gas 

… nadaljevanje s prejšnje strani … 

Navedba nevarnosti: 
F+ 

 
ZELO LAHKO VNETLJIVO 

Komponente, ki določajo nevarnost in jih je potrebno navesti na etiketi: 
izobutan; butan; propan 
 
R-stavki: 
R12 Zelo lahko vnetljivo. 

S-stavki: 
S2 Hraniti izven dosega otrok. 
S9 Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu. 
S16 Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. 

2.3 Dodatne nevarnosti: 
Ni informacij o tem ali snovi ali mešanica ustrezajo kriterijem za PBT ali vPvB v skladu s Prilogo XIII REACH Uredbe. 
Mešanica ni bila preskušena. Hitro izhlapevanje lahko povzroči ozebline. 
Razpršilec je pod pritiskom: zaščitite ga pred soncem, ne izpostavljati ga temperaturam, višjim od 50°C. Ne preluknjajte ali 
sežigate ga niti, ko je prazen. Ne pršiti v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. Hraniti izven 
dosega otrok. 

 

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 
 
3.1 Mešanica 

Opis mešanice: Ni podatka 

Nevarne sestavine: 

Ime 
EC 
št. 

CAS 
št. 

Indeks 
št. 

Razvrstitev 
Direktiva 

67/548/EGS 

Razvrstitev 
Uredba  
(ES) št. 

1272/2008 

% (ut) 
REACH 

registracijska 
št. 

izobutan 200-857-2 75-28-5 / F+ R: 12 
Flam. Gas 1 

H220, 

Press. Gas 

< 95 / 

butan 203-448-7 106-97-8 / F+ R: 12 
Flam. Gas 1 

H220, 

Press. Gas 

< 95 / 

propan 200-827-9 74-98-6 / F+ R: 12 

Flam. Gas 1 

H220, 
Press. Gas 

< 95 / 

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

 

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

Splošni napotki:  Ni podatkov 
Pri vdihovanju: Odpeljite osebo na svež zrak. Naj ji bo toplo on naj počiva. Posvetujte se z 

zdravnikom, če se simptomi nadaljujejo. 
Pri stiku s kožo:  Sleči kontaminirano obleko. Območje ozeblin umijte z veliko vode. Odstranite 

kontaminirano obleko, če je to mogoče. Ne odstranjujte obleke, če  se drži kože. 
Področje ozeblin postopno segrevajte. Pokrijte rano s sterilno gazo. Ne uporabljajte 
mazil ali prahu. 
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Pri stiku z očmi: Sperite z veliko vode, pri čemer naj bodo očesne veke odprte 10-15 minut. Odstranite 

kontaktne leče. Uporabite sterilno gazo. Poiščite zdravniško pomoč. 
Pri zaužitju: Ni smiselno 
Zaščita osebe, ki nudi prvo 
pomoč: 

Ni podatkov 

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 
Pri vdihovanju: Nizke koncentracije plina v zraku povzročijo solzenje, kašelj, narkozo, visoke 

koncentracije plina povzroče omotica, slabost, bruhanje, oteženo dihanje, motnost 
zavesti, zaspanost in izguba zavesti.  

Pri stiku s kožo:  Stik s tekočim plinom povzroči ozebline. 
Pri stiku z očmi: Stik s tekočim plinom povzroči ozebline, poškodbo roženice. 

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja 
Po pregledu zdravnik sprejme odločitev o nadaljnji medicinski oskrbi ponesrečenca. 

 

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 
 
5.1 Sredstva za gašenje  
Ustrezna sredstva za gašenje: CO2, suhe kemikalije, razpršen vodni curek, pena 

Majhni požari – na prostem – pustite naj ogenj dogori; znotraj – uporabite gasilnik. 
Večji požari – izolirajte vir plina in uporabite razpršen vodni curek.  

Neustrezna sredstva za gašenje: Vodni curek – tveganje za širjenje plamena. 

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi 
s snovjo ali zmesjo 

Lahko povzroči strupene pare ogljikovega monoksida, če gori. Ne vdihavajte 
produktov gorenja. 

5.3 Nasvet za gasilce Uporabiti osebno zaščito značilno za požare. Nositi ustrezno opremo za dihanje in 
zaščitno obleko. Izdelek je zelo lahko vnetljiv. Tvori eksplozivne mešanice z zrakom. 
Plin je težji od zraka in se lahko nabira v nižjih področjih zaprtih prostorov. Zamenja 
kisik v zraku. Hladite posode z vodo, da preprečite razpočenje. 

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: Omejite dostop od zunaj v področje, kjer je prišlo do izpusta, dokler postopki čiščenja 

niso zaključeni. Ne uporabljati nezaščitenega plamena. Ne kaditi. Upoštevati 
varnostne ukrepe proti razelektritvi statične elektrike. Nosite ustrezno zaščitno 
opremo. Izogibajte se stika s kožo in očmi. 

6.1.2 Za reševalce: Zagotovite, da izpust in njegove posledice obvladuje usposobljeno osebje. Nosite proti 
kemikalijam odporno zaščitno obleko.  

6.2 Okoljevarstveni ukrepi Ne izpuščati v odtoke (nevarnost eksplozije). Obvestite pristojne organe. 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: Manjša razlitja – pustite naj plin izhlapi in dobro prezračite. 
Večja razlitja – odstranite vire plina, če je to mogoče. Razpršite plin z vodo meglico ali 
varnostno zaveso. 

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

6.4 Sklicevanje na druge 
oddelke 

Obvladovanje odpadkov – glejte oddelek 13. 
Osebna zaščitna oprema – glejte oddelek 8. 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
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ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 
 
7.1 Varnostni ukrepi za varno 
ravnanje 

 

Preventivni ukrepi: Rokujte z dobro varnostno higieno in varnostno prakso. Izogibajte se stika s kožo in 
očmi. Ne predirajte ali sežigajte, tudi po uporabi ne. Zagotovite ustrezno 
prezračevanje področja, kjer se izdelek uporablja. Varovati pred viri vžiga – ne kaditi 
med polnjenjem. Plin lahko tvori eksplozivno mešanico z zrakom. 

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: Ni podatkov 

7.2 Pogoji za varno 
skladiščenje, vključno z 
nezdružljivostjo 

 

Tehnični ukrepi in pogoji 
skladiščenja:  

Posode naj bodo tesno zaprte, v suhih, hladnih in dobro prezračenih prostorih. Hraniti 
stran od virov vžiga. Varovati pred temperaturami nad 50°C. Izogibati se neposredne 
izpostavljenosti sončnim žarkom. Hraniti stran od hrane, pijač ali živalske krme. Ne 
kaditi, uporabljati plamena ali iskrečega orodja.  

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

Ni podatkov 

Razred skladiščenja: Ni podatkov 

7.3 Posebne končne uporabe Ni podatkov 
Priporočila: Ni podatkov 
Specifične uporabe za industrijo: Ni podatkov 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 
 
8.1 Parametri nadzora 

Ime/CAS št.: Država 
Mejna vrednost – 8 ur Mejna vrednost – kratkoročna 

Pravna osnova/opombe 
ppm mg/m

3 ppm mg/m
3 

izobutan Nemčija 1000 2400 4000* 9600* 
*15-minutna povprečna 
vrednost 

butan Nemčija 1000 2400 4000* 9600* 
*15-minutna povprečna 
vrednost 

propan Nemčija 1000 1800 4000* 7200* 
*15-minutna povprečna 
vrednost 

8.2 Nadzor izpostavljenosti  

8.2.1 Ustrezen tehnično-
tehnološki nadzor: 

Ni podatkov 

8.2.2 Osebna zaščitna oprema:  

 Splošno 

Uporabljajte izdelek v skladu z dobro delovno higieno in varnostno prakso. Med 
uporabo ne jesti, piti ali kaditi. Pred odmori in po koncu dela pazljivo umijte roke. 
Zagotovite ustrezno ventilacijo. Izogibajte se stika kože in oči s tekočim plinom.  

 Zaščita za oči/obraz Uporabljati zaščitna očala, če obstaja tveganje razprševanja tekočega plina.  

 Zaščita kože Ni podatkov 

 Zaščita rok 

Uporabljati zaščitne rokavice iz neoprena ali nitrilne gume. Material za rokavice mora 
biti nepropusten in odporen na vplive izdelka. Izbira materiala mora upoštevati prebojni 
čas, hitrost prodiranja in razpad. Poleg tega izbira ustreznih rokavic ni odvisna samo 
od materiala, temveč tudi od drugih lastnosti, ki pa so odvisne od proizvajalca.  

… nadaljevanje na naslednji strani… 
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Proizvajalec mora zagotoviti podrobne informacije glede natančnih prebojnih časov. Te 
informacije je potrebno upoštevati. 

 

 Zaščita dihal 
Običajno ni potrebna. Če so koncentracije kisika nižje od 17% ali maksimalna 
koncentracija plina v zraku je večja od 1%, uporabite avtonomni dihalni aparat. 

 Toplotna nevarnost Ni podatkov 

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti 
okolja: 

Plin zelo hitro izpareva. Ne povzroča onesnaženja okolja. 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

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

Videz Tekoč plin 

Barva  Brezbarvno 

Vonj    Značilen, rahel 

Mejna vrednosti vonja / 

pH / 

tališče/ledišče / 

začetno vrelišče in območje vrelišča -42 - 0°C 

plamenišče -80°C 

hitrost izparevanja / 

vnetljivost (trdno, plinasto) / 

zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti 10,9 % vol./1,5% vol; tvori eksplozivne mešanice z zrakom 

parni tlak 1 200 – 7 500 hPa 

parna gostota / 

relativna gostota 0,5 – 0,58 g/cm3 

topnost <0,1 g/l 

porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda / 

temperatura samovžiga / 

temperatura razpadanja / 

viskoznost / 

eksplozivne lastnosti / 

oksidativne lastnosti / 
9.2 Drugi podatki: 

Ni podatkov 
 

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 
 
10.1 Reaktivnost Izdelek reagira z močnimi oksidanti (pride do nitriranja in kloriranja).  

10.2 Kemijska stabilnost Izdelek je stabilen pod normalnimi pogoji. 

10.3 Možnost poteka nevarnih 
reakcij 

Plin tvori eksplozivne mešanice z zrakom. 

10.4 Pogoji, ki se jim je treba 
izogniti 

Izogibati se neposrednih sončnih žarkov, virov vžiga, temperatur na 50°C in statične 
razelektritve. 

10.5 Nezdružljivi materiali Močni oksidanti. 
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10.6 Nevarni produkti 
razgradnje 

Ni podatkov 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

ODDELEK 11: Toksikološki podatki 
 
11.1 Podatki o toksikoloških 
učinkih 

Informacije o akutnih in/ali zapoznelih rezultatih izpostavljenosti so bile določene na 
osnovi informacij o razvrstitvi izdelka in/ali toksikoloških študijah, kot tudi na osnovi 
izkušenj in znanja proizvajalca. 

Stik s kožo: Stik s tekočim plinom povzroči ozebline. 
Stik z očmi: Stik s tekočim plinom povzroči ozebline, poškodbo roženice. 
Vdihavanje: Nizke koncentracije plina v zraku povzročijo solzenje, kašelj, narkozo, visoke 

koncentracije plina povzroče omotica, slabost, bruhanje, oteženo dihanje, motnost 
zavesti, zaspanost in izguba zavesti. Pri koncentracijah >70% povzroča občuten 
padec krvnega pritiska, izgubo zavesti, drhtavico, težave pri dihanju in smrt. 

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: Ni podatkov 
 

ODDELEK 12: Ekološki podatki 
 
12.1 Strupenost Izdelek ni razvrščen kot nevaren za okolje. 

CAS/Ime snovi Vrsta izpostavljenosti Vrednost/žival 
/ / / 

12.2 Obstojnost in 
razgradljivost: 

V zraku zelo hitro oksidira (fotokemična reakcija). 

12.3 Zmožnost kopičenja v 
organizmih: 

Se ne akumulira v okolju. 

12.4 Mobilnost v tleh: Izdelek zelo hitro izhlapeva iz zemlje in vode.Se dispergira v zraku. 

12.5 Rezultati ocene PBT in 
vPvB: 

Ni podatkov 

12.6 Drugi škodljivi učinki: Ni podatkov 

Dodatni podatki: Izdelek nima vpliva na globalno segrevanje ali zmanjševanje ozonske plasti. 
 

ODDELEK 13: Odstranjevanje 
 
13.1 Metode ravnanja z odpadki 
Postopek odstranjevanja izdelka: Odstranjevanje v skladu s predpisi. Manjše količine lahko odstranimo skupaj z 

gospodinjskimi odpadki. Preostanek hranite v originalnih posodah. Ponovno  
… nadaljevanje na naslednji strani… 
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uporabite, če je mogoče.  

Šifra odpadka: Ni podatkov 
Postopek odstranjevanja 
embalaže: 

Prazne posode odstranite na smetišče ali odstraniti v skladu s predpisi. Odstranite 
neočiščene posode, kot izdelek. 

Šifra odpadka: Ni podatkov 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

ODDELEK 14: Podatki o prevozu 
 
14.1 Številka ZN: UN-2037 
14.2 Pravilno odpremno ime ZN: Gas Cartridge 
14.3 Razredi nevarnosti prevoza: 2 
14.4 Skupina pakiranja: n.a. 
14.5 Nevarnosti za okolje: izdelek ni nevaren za okolje. 
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: med uporabo izdelka nosti osebno zaščitno obleko, kot je navedeno v 
oddelku 8. Izogibajte se neposrednih sončnih žarkov, virov vžiga, temperatur nad 50°C in statične razelektritve.  
14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC: n.a. 

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 
Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 
Uredba komisije (EU) št. 453/2010 z dne 20. maja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta 
in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) 
Zakon o kemikalijah (Ur.l. RS, št. 110/2003, 47/2004, 16/2008) 
Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Ur.l. RS, št. 35/2005, 54/2007)  
Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Ur.l. RS, št.  67/2005, 137/2006)  
Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. 34/2008) 

15.2 Ocena kemijske varnosti 
Ni podatkov.  

 

ODDELEK 16: Drugi podatki 
 

Spremembe varnostnega lista: Ni podatkov 

Okrajšave: Ni podatkov 

Viri za izdelavo varnostnega lista: Gas Cartridge (Datum izdaje: 18.08.2010); trgovsko ime na originalni embalaži 
Adventure Gas 

Seznam relevantnih R-stavkov in H-stavkov o nevarnostih iz oddelkov 2 do 15: 
R12 Zelo lahko vnetljivo. 
H220 Zelo lahko vnetljiv plin. 

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. 

 


