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Trgovsko ime: Power Fuel 

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 
 
1.1 Identifikator izdelka: 
Trgovsko ime: Power Fuel 

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: 
Identificirane uporabe:  Gorivo 
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: 
Primus AB 
Box 6041 
SE-171 06 SOLNA, Švedska 
www.primus.se 

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 
H225 Vnetljive tekočine, kategorija nevarnosti 2 
H304 Nevarnost pri vdihavanju, kategorija nevarnosti 1 
H315 Draženje kože, kategorija nevarnosti 2 
H336 Specifična strupenost za ciljne organe enkratna izpostavljenost, kategorija nevarnosti 3, omamljenost 
H411 Nevarno za vodno okolje kronična nevarnost, kategorija 2 
 
2.1.2 Razvrstitev po Direktivi (ES) št. 67/548/EGS ali 1999/45/ES 
F; Lahko vnetljivo 
Xn; Zdravju škodljivo 
N; Okolju nevarno 
 
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 

Opozorilna beseda: Nevarno 

Piktogram GHS: 

 

Stavki o nevarnosti: 
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. 
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. 
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H315 Povzroča draženje kože. 
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. 
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

Previdnostni stavki: 
P102 Hraniti zunaj dosega otrok. 
P273 Preprečiti sproščanje v okolje. 
P301+P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. 
P331 NE izzvati bruhanja. 
P501 Posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. 
 
2.2.2 Označevanje po Direktivi (ES) št. 67/548/EGS ali 1999/45/ES 

Navedba nevarnosti: 
F+ Xi N 

   
ZELO LAHKO VNETLJIVO DRAŽILNO OKOLJU NEVARNO 

Komponente, ki določajo nevarnost in jih je potrebno navesti na etiketi: 
nafta (zemeljsko olje), lahka, obdelana z vodikom CAS-št. 64742-49-0, EC-št. 265-151-9 
pentan, CAS-No. 109-66-0, EC-No. 203-692-4 
n-heptan, CAS-No. 142-82-5, EC-No. 205-563-8 

R-stavki: 
R11 Lahko vnetljivo. 
R38 Draži kožo. 
R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. 
R67 Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. 
R51/53 Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. 

S-stavki: 
S2 Hraniti izven dosega otrok. 
S61 Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 
S62 Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. 
S29 Ne izprazniti v kanalizacijo. 

2.3 Dodatne nevarnosti: 
Ni podatkov 

 

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 

Razvrstite
v Uredba  
(ES) št. 

1272/2008 

% (ut) 
REACH 

registracijska 
št. 

nafta (zemeljsko olje), lahka, obdelana z 
vodikom 

265-151-9 64742-49-0 649-328-00-1 

Carc. Cat. 2; 

R45 
Muta. Cat. 2; 

R46 

Xn; R65 

Carc. 1B 
Muta. 1B 

Asp. Tox. 
1 

 H350 

H340 
H304 

25-100 / 
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pentan 203-692-4 109-66-0 601-006-00-1 

F+; R12 
Xn; R65 

R66 
R67 

N; R51-53 

Flam. Liq. 
2 

Asp. Tox. 

1 
STOT SE 

3 

Aquatic 
Chronic 2 

 H225 

H304 
H336 
H411 

25-100 / 

n-heptan 205-563-8 142-82-5 601-008-00-2 

F; R11 
Xn; R65 
Xi; R38 

R67 
N; R50-53 

Flam. Liq. 
2 

Asp. Tox. 

1 
Skin Irrit. 2 
STOT SE 

3 
Aquatic 
Acute 1 

Aquatic 
Chronic 1 

 H225 

H304 
H315 
H336 

H400 
H410 

10-25 / 

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: Osebo odpeljati na svež zrak. Po znatni izpostavljenosti se posvetovati z zdravnikom. 
Pri stiku s kožo:  Odstraniti kontaminirano obleko in čevlje. Umiti z milom in veliko vode. 
Pri stiku z očmi: Temeljito sprati z veliko vode z veliko vode, tudi pod očesnimi vekami. Če je draženje 

obstojno, se posvetovati z zdravnikom. 
Pri zaužitju: Ne izzivati bruhanja: vsebuje destilate nafte in/ali aromatskih topil. Sprati usta, zaužiti 

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

Ni podatkov 

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 

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: Uporabite suhe kemikalije, CO2, razpršen vodni curek ali proti alkoholu obstojno peno. 
Neustrezna sredstva za gašenje: Močan vodni curek. 

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi 
s snovjo ali zmesjo 

V primeru požara topila lahko povzročijo povečanje pritiska. Zaprte posode lahko 
počijo in se vžgejo. Posode/tanke hladite z razpršenim vodnim curkom. Pri gorenju 
nastanejo dražilne pare.  

5.3 Nasvet za gasilce V primeru požara nositi avtonomni dihalni aparat. V primeru požara in/ali eksplozije ne 
vdihavati par. 

 
… nadaljevanje na naslednji strani… 
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Dodatni podatki: Ne uporabljati močnega vodnega curka, ker lahko razprši in razširi ogenj. Vodno 
meglico je mogoče uporabiti za hlajenje zaprtih posod. 

 

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 
 
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili 
6.1.1 Za neizučeno osebje: Odstraniti vse vire vžiga. Bodite pozorni na povratni vžig. 
6.1.2 Za reševalce: Ni podatkov 

6.2 Okoljevarstveni ukrepi Ne izpirati v površinske vode ali kanalizacijo. V primeru, da ni mogoče zbrati večjega 
razlitja, je potrebno obvestiti pristojne službe. 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: Majhne količine: obrisati z absorbcijskim materialom  (npr. krpa, flis). Večje količine: 
absorbirati z absorbcijskim materialom (npr. pesek, silicijev gel, kislo vezivo, 
univerzalno vezivo, žaganje). Zbrati mehansko in zbrati v ustrezni posodi za 
odstranitev. 

6.3.2 Čiščenje razlitja: v 
6.3.3 Druge informacije: Ni podatkov 

6.4 Sklicevanje na druge 
oddelke 

Ni podatkov 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

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

 

Preventivni ukrepi: Med uporabo ne jesti, piti ali kaditi. Sprejeti ustrezne ukrepe, da se izognemo 
razelektritvi statične elektrike (ki lahko povzroči vžig organskih par). Pare so težje od 
zraka in se lahko širijo pri tleh. Pare lahko tvorijo eksplozivne mešanice z zrakom. 
Izdelek se lahko uporablja samo v področjih, kjer so ostranjeni nezaščiten plamen in 
drugi viri vžiga. Vadite varnostne in previdnostne ukrepe, da ne pride do stika in 
vdihavanja hlapov ali meglice, če le-te nastanejo. 

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. Varujte 
pred neposrednimi sončnimi žarki. 

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 
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ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 
 
8.1 Parametri nadzora 

Ime: Država 
Mejna vrednost – 8 ur Mejna vrednost – kratkoročna 

Pravna osnova/opombe 
ppm mg/m

3 ppm mg/m
3 

pentan EU 1000 3000 / / / 
n-heptan EU 500 2085 / / / 

8.2 Nadzor izpostavljenosti Izogibati se stika s kožo, očmi in obleko. Zagotoviti ustrezno ventilacijo, še posebno v 
zaprtih področjih. 

8.2.1 Ustrezen tehnično-
tehnološki nadzor: 

Ni podatkov 

8.2.2 Osebna zaščitna oprema: Ni podatkov 

 Splošno Ni podatkov 
 Zaščita za oči/obraz Zaščitna očala. 

 Zaščita kože Nosite ustrezen predpasnik odporen proti topilom in čevlje. 

 Zaščita rok 

Rokavice iz nitrila. Izbrane zaščitne rokavice morajo ustrezati zahtevam EU Direktive 
89/689/ES in standarda EN 374, ki izhaja iz nje. Zavedajte se, da je lahko v primeru 
dnevne uporabe vzdržljivost zaščitnih rokavic odpornih proti kemikalijam znatno krajša, 
kot prebojni časi izmerjeni v skladu z EN 374, zaradi številnih zunanjih vplivov (npr. 
temperatura). Upoštevajte podatke, ki jih je podal proizvajalec glede prepustnosti in 
prebojnega časa, še posebno glede delovnih pogojev (mehanske poškodbe, trajanje 
stika). 

 Zaščita dihal 

V primeru dobre ventilacije zaščitna oprema za dihala ni potrebna. V primeru 
izpostavljenosti meglici, aerosolu nositi ustrezno zaščito dihal in zaščitno obleko. 
Respirator z AX filtrom. 

 Toplotna nevarnost Ni podatkov 

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti 
okolja: 

Ni podatkov 

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  Brezbarvno 

Vonj    Po ogljikovodikih 

Mejna vrednosti vonja / 

pH / 

tališče/ledišče / 

začetno vrelišče in območje vrelišča 43 °C.  

plamenišče -49 °C.  
 

hitrost izparevanja / 

vnetljivost (trdno, plinasto) / 

zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti 0,6 - 7,8 % 

parni tlak 650 hPa 

parna gostota / 

gostota 0.703 g/ml 

topnost v vodi Netopno 

topnost v maščobah Topno 

porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda / 

temperatura samovžiga 215 °C 
… nadaljevanje na naslednji strani… 
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temperatura razpadanja / 

viskoznost / 

eksplozivne lastnosti / 

oksidativne lastnosti / 
9.2 Drugi podatki: 

Ustrezno topilo: topno v ogljikovodikih.  
 

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 
 
10.1 Reaktivnost Ni podatkov 

10.2 Kemijska stabilnost Ni razgradnje, če se shranjuje v skladu z navodili. 

10.3 Možnost poteka nevarnih 
reakcij 

Ni podatkov 

10.4 Pogoji, ki se jim je treba 
izogniti 

Ekstremne temperature in neposredni sončni žarki. Sprejmite varnostne ukrepe proti 
razelektritvi statične elektrike. 

10.5 Nezdružljivi materiali Nezdružljivo z močnimi bazami in oksidanti. 

10.6 Nevarni produkti 
razgradnje 

Jih ni pri normalni pogoji uporabe. 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

ODDELEK 11: Toksikološki podatki 
 
11.1 Podatki o toksikoloških 
učinkih 

 

Akutna strupenost: pentan  
LD50/oralno/podgana = > 2000 mg/kg  
heptan  
LD50/oralno/podgana = > 15000 mg/kg 
nafta (zemeljsko olje), lahka, obdelana z vodikom 
LD50/oralno/podgana = > 5000 mg/kg. 

Lokalni efekti: Zdravju škodljivo ob zaužitju. Draži kožo. Koncentracije nad dovoljeno koncentracijo 
na delovnem mestu lahko povzročijo omotico, glavobol in omamljenost. 

Dolgoročna strupenost: Kroničen intenziven stik s kožo lahko povzroči dermatitis. 
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: Nevarnosti za zdravje niso znane ali pričakovane pod normalnimi pogoji. 
 

ODDELEK 12: Ekološki podatki 
 
12.1 Strupenost Lahko povzroči dolgoročne vplive na vodno okolje. 

CAS/Ime snovi Vrsta izpostavljenosti Vrednost/žival 
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/ / / 
12.2 Obstojnost in 
razgradljivost: 

Ni lahko biorazgradljivo. 

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: Ni podatkov 
 

ODDELEK 13: Odstranjevanje 
 
13.1 Metode ravnanja z odpadki 
Postopek odstranjevanja izdelka: Ne kontaminirati ribnike, vodne poti ali jarke s kemikalijo ali rabljeno embalažo. Je 

potrebno sežgati v ustreznih pooblaščenih sežigalnicah. V kolikor je mogoče, je 
potrebno prioritetno izbrati recikliranje pred odstranitvijo ali incineracijo. 

Šifra odpadka: Ni podatkov 
Postopek odstranjevanja 
embalaže: 

Prazne posode je mogoče odstraniti na odlagališče odpadkov, če je to v skladu s 
predpisi. 

Šifra odpadka: Ni podatkov 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

ODDELEK 14: Podatki o prevozu 
 
Kopenski promet ADR/RID:  
Proper shipping name HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (Naphtha (petroleum), hydro-treated light) 
UN No 3295. 
Class 3. 
Packing group II. 
ADR/RID-Labels 3+ENV. 
Classification code F1. 
Risk No. 33. 
Limited quantity LQ4. 
Tunnel code D/E 

Transport po morju IMDG:  
Proper shipping name HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (Naphtha (petroleum), hydro-treated light) 
UN No 3295. 
Class 3. 
Packing group II. 
ADR/RID-Labels 3+ENV. 
Classification code F1. 
Risk No. 33. 
Limited quantity LQ4. 
Tunnel code D/E 

Transport po zraku ICAO/IATA:  
Proper shipping name Hydrocarbons, liquid, n.o.s. (Naphtha (petroleum), hydro-treated light) 
UN No 3295. 
Class 3. 
Packing group II. 
Packing instruction (passenger aircraft): 305 (5 L). 
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Packing instruction (LQ): Y305 (1 L). 
Packing instruction (cargo aircraft): 307 (60 L). 

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: Power Fuel (Datum izdaje: 11.06.2011) 

Seznam relevantnih R-stavkov in H-stavkov o nevarnostih iz oddelkov 2 do 15: 
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. 
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. 
H315 Povzroča draženje kože. 
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. 
H340 Lahko povzroči genetske okvare. 
H350 Lahko povzroči raka. 
H400 Zelo strupeno za vodne organizme. 
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
R11 Lahko vnetljivo. 
R12 Zelo lahko vnetljivo. 
R38 Draži kožo. 
R45 Lahko povzroči raka. 
R46 Lahko povzroči dedne genetske okvare. 
R50-53 Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke za vodno okolje. 
R51-53 Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. 
R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. 
R66 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. 
R67 Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. 

Nasveti o usposabljanju: Zagotovite ustrezne informacije, navodila in usposabljanje za uporabnike. 

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. 

 


