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Verzija: 01 

 

Trgovsko ime: Bottle Clean Cleaning Tablet 

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 
 
1.1 Identifikator izdelka: 
Trgovsko ime:  Bottle Clean Cleaning Tablet 
Šifra izdelka: Ni podatkov 

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: 
Identificirane uporabe:  Čistilno sredstvo/detergent 
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: 
KB-Reisedienst GmbH 
Reuthstr. 15 
D-83135 Pfaffenhofen b. Rosenheim 
GERMANY 

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 
Mešanica ni razvrščena po Uredbi (ES) št. 1272/2008. 
 
2.1.2 Razvrstitev po Direktivi (ES) št. 67/548/EGS ali 1999/45/ES 
Xn, Zdravju škodljivo; R22-37/38-41 
 
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 ni označena po Uredbi (ES) št. 1272/2008. 
 
2.2.2 Označevanje po Direktivi (ES) št. 67/548/EGS ali 1999/45/ES 

Navedba nevarnosti: 
Xn 

 
ZDRAVJU ŠKODLJIVO 

Komponente, ki določajo nevarnost in jih je potrebno navesti na etiketi: 
dinatrijev karbonat, spojina s hidrogenperoksidom (2:3); natrijev hidrogenperoksomonosulfat 
 
R-stavki: 
R22 Zdravju škodljivo pri zaužitju. 

… nadaljevanje na naslednji strani… 
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R37/38 Draži dihala in kožo. 
R41 Nevarnost hudih poškodb oči. 

S-stavki: 
S2 Hraniti izven dosega otrok. 
S26 Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. 
S39 Nositi zaščito za oči/obraz. 
S46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. 

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 

Razvrstitev 
Uredba  
(ES) št. 

1272/2008 

% (ut) 
REACH 

registracijska 

št. 

dinatrijev karbonat, spojina s 
hidrogenperoksidom (2:3) 

239-707-6 15630-89-4 / 
Xn R22; Xi 
R41; O R8 

Ox. Sol. 2, 
H272; Eye 

Dam. 1, 
H318; Acute 
Tox. 4, H302 

10-25 / 

trinatrijev ortofosfat 

 
231-509-8 7601-54-9 / 

Xi 

R36/37/38 

Skin Irrit. 2, 
H315; Eye 

Irrit. 2, 
H319; STOT 
SE 3, H335 

10-25 / 

sulfamidna kislina 226-218-8 5329-14-6 / 
Xi R36/38 

R52/53 

Skin Irrit. 2, 
H315; Eye 

Irrit. 2, 

H319; 
Aquatic 

Chronic 3, 

H412 

2.5-10 / 

natrijev hidrogenperoksomonosulfat 

 
233-187-4 10058-23-8 / C R34; O R8 

Ox. Sol. 2, 
H272; Skin 

Corr. 1B, 
H314 

2.5-10 / 

natrijev peroksometaborat 231-556-4 / / 

T R61; Xn 
R62-22; Xi 

R37-41; O 
R8 

Ox. Sol. 2, 

H272; Repr. 
1A, H360; 

Eye Dam. 1, 

H318; Acute 
Tox. 4, 

H302; STOT 

SE 3, H335 

< 6.5 / 

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:  Osebna zaščita osebe, ki nudi prvo pomoč. Odstraniti kontaminirano obleko. Simptomi 
zastrupitve se lahko pojavijo celo po nekaj urah; zato je potreben medicinski nadzor 
najmanj 48 ur po nesreči. 

  
 

… nadaljevanje na naslednji strani… 
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Pri vdihovanju: Osebo odpeljite na svež zrak in jo udobno namestite. Zagotovite svež zrak. Če je 

potrebno, zagotovite umetno dihanje. Pacientu naj bo toplo. Ob pojavi simptomov: 
takoj pokličite zdravnika. V primeru nezavesti položite osebo v položaj za 
nezavestnega in poiščite zdravniško pomoč. 

Pri stiku s kožo:  Odstranite kontaminirano obleko. Sperite z veliko vode. Ali še bolje, umijte z vodo in 
milom ter temeljito sperite. Če se draženje kože nadaljuje, se posvetujte z zdravnikom. 
V primeru večjega stika s kožo pokličite za medicinsko pomoč. 

Pri stiku z očmi: Uporabite zaščito oči. Spirajte odprte oči nekaj minut pod tekočo vodo. Nato se 
posvetujte z okulistom. 

Pri zaužitju: Usta sperite z vodo. Ne izzivajte bruhanja. Takoj pokličite zdravnika. Obrnite osebo, ki 
bruha v bočni položaj, če leži na hrbtu. Če pride do bruhanja, držite glavo v nizkem 
položaju. 

Zaščita osebe, ki nudi prvo 
pomoč: 

Ni podatkov 

4.2 Informacije za zdravnika 
Toksikološke lastnosti tega materiala še niso bile v popolnosti raziskane. 

4.3 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 
Draženje po stiku z očmi, kožo in sluznicami. Po vdihavanju prahu: kašelj, težave z dihanjem (dispnea). Možni so tudi 
drugi simptomi, ki trenutno niso znani. 

4.4 Nevarnost 
Zdravju škodljivo ob zaužitju. Nevarnost resnih poškodb oči. Draži sluznice. Povzroča draženje kože. Trenutno ni indikacij 
o nadaljnjih akutnih nevarnostih za zdravje. Vendar drugih nevarnosti ni mogoče izključiti. 

4.4 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja 
Osnovna asistenca. Dekontaminacija. Zdraviti simptomatsko. 

 

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 
 
5.1 Sredstva za gašenje  
Ustrezna sredstva za gašenje: CO2, gasilni prah ali vodna meglica. Večje požare gasite z vodno meglico ali proti 

alkoholu odporno peno. Izdelek praktično ni gorljiv. 
Neustrezna sredstva za gašenje: Poln vodni curek. 

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi 
s snovjo ali zmesjo 

Nastanek strupenih in jedkih plinov med segrevanjem ali v primeru požara. Med 
požarom lahko nastajajo: ogljikov monoksid in ogljikov dioksid, dušikovi oksidi (NOx), 
fosforjevi oksidi (PxOy), žveplovi oksidi (SOx). 

5.3 Nasvet za gasilce Nosite avtonomni dihalni aparat in popolno zaščitno obleko. 

Dodatni podatki: Zberite kontaminirano vodo za gašenje ločeno. Ne sme priti v odtoke. Segrevanje 
povzroči povečanje pritiska, tveganje razpočenja. Sperite pline/hlape/meglice z 
razpršenim vodnim curkom. 

 

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 
 
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili 
6.1.1 Za neizučeno osebje: Nosite zaščitno opremo. Preprečite dostop nezaščitenim osebam. Uporabite zaščito 

dihal proti vplivu hlapov/prahu/aerosola. Izogibajte se nastajanju prahu. Hraniti stran 
od virov vžiga. Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Osebe odpeljite stran iz področja 
nevarnosti. 

6.1.2 Za reševalce: Ni podatkov 
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6.2 Okoljevarstveni ukrepi Ne dovoliti da pride v kanalizacijski sistem, vodna telesa, podzemne vode ali tla. 
Obvestite pristojne službe v primeru če večje količine izdelka pridejo v vodo, 
kanalizacijski sistem ali tla. 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: Odstranite vse vire vžiga. Zagotovite ustrezno ventilacijo. Zberite mehansko. Očistite 
zajeto območje. Se lahko reciklira ali odstrani v ustreznih posodah. Odstraniti 
kontaminiran material kot odpadek v skladu z oddelkom 13. 

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

6.4 Sklicevanje na druge 
oddelke 

Glejte Oddelek 7 za informacije o varnem rokovanju. 
Glejte Oddelek 8 za informacije o osebni zaščitni opremi. 
Glejte Oddelek 13 za informacije o odstranjevanju. 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

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

 

Preventivni ukrepi: Posode naj bodo tesno zaprte. Zagotovite dobro prezračevanje/odsesavanje na 
delovnem mestu. Preprečite nastanek prahu. Hranite stran od živil, pijače in krme. 
Takoj odstranite vsako prepojeno in impregnirano blago. Umijte si roke med odmori in 
po koncu delavnika. Ne vdihavati prahu/dima/meglice. Izogibajte se stika z očmi in 
kožo. Ne jesti, piti ali kaditi med tem, ko delate. 

Ukrepi za preprečitev požara: Izdelek praktični ni vnetljiv. Snov/produkt lahko zniža temperaturo vžiga vnetljivih 
snovi. Na voljo mora biti oprema za gašenje. Odstraniti vse vire vžiga – ne kaditi. 
Varovati pred toploto. 

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 

Ni podatkov 

Tehnični ukrepi in pogoji 
skladiščenja:  

Hraniti na hladni lokaciji. Hraniti v originalnih posodah, če je to mogoče. Preprečite 
izlitje v tla. Shranjevati stran od živil. Ne hraniti skupaj z materiali/izdelki, ki lahko 
tvorijo nevarne kemijske reakcije. Glejte oddelek 10: stabilnost in reaktivnost. 

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

Skladiščiti v hladnih, suhih pogojih v dobro zaprtih posodah. Varovati pred toploto in 
neposrednimi sončnimi žarki. Hranite posode v dobro prezračenih prostorih. 
Zavarovati pred vlago in vodo. Zaščitit pred efektom svetlobe. Hraniti v zaprtem 
prostoru in stran od dosega otrok. Priporočena temperatura skladiščenja: < +30°C. 

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

Pravna osnova/opombe 
ppm mg/m

3 ppm mg/m
3 

/ / / / / / / 

8.2 Nadzor izpostavljenosti  

8.2.1 Ustrezen tehnično-
tehnološki nadzor: 

Ni dodatnih podatkov; glejte Oddelek 7. 

8.2.2 Osebna zaščitna oprema:  

 Splošno Običajni zaščitni ukrepi za rokovanje s kemikalijami. 

 Zaščita za oči/obraz  
Zaščitna očala s stransko zaščito. 

 Zaščita kože 

Nosite zaščitno obleko proti prahu, predpasnik, škornje ali ustrezno kemijsko zaščitno 
obleko. Zaščitna obleka je potrebno izbrati specifično za delovno mesto, odvisno od 
koncentracije in količine nevarnih snovi s katerimi rokujemo. Odpornost zaščitne 
obleke na kemikalije je potrebno ugotoviti z ustreznim dobaviteljem. 

 Zaščita rok 

 
Rokavice za zaščito proti kemikalijam. Material za rokavice mora biti nepropusten in 
odporen za izdelek/snovi/pripravek. Preverite stanje zaščitnih rokavic pred vsako 
uporabo. Izbira materiala za rokavice glede na penetracijske čase, hitrost difuzije in 
razgradnjo. Priporočena je preventivna zaščita kože z uporabo sredstev za zaščito 
kože. 
Material za rokavice: nobenega materiala ne moremo priporočiti. Izkušnje kažejo, da 
polikloropren, nitrilna guma, butilna guma, fluoro-kavčuk in polivinil klorid so primerni, 
kot material za rokavice za zaščito proti neraztopljeni trdni snovi. Izbira ustreznih 
rokavic ni odvisna od materiala, vendar tudi od oznake kakovosti in se spreminja od 
proizvajalca do proizvajalca. Ker je izdelek pripravek večjih snovi, odpornost materiala 
za rokavice ni mogoče izračunati vnaprej in jih je zato potrebno preveriti pred uporabo. 
VPRAŠAJTE PROIZVAJALCA ZA USTREZEN MATERIAL. 
Penetracijski čas materiala za rokavice: Ni podatkov za penetracijske čase. Penetracija 
materiala za rokavice je mogoča s suhimi in nerazplinjenimi trdnimi snovmi. Natančen 
prebojni čas je potrebno najti pri proizvajalcu zaščitnih rokavic in ga je potrebno 
upoštevati. 
Neustrezne so rokavice iz naslednjih materialov: močne rokavice, usnjene rokavice. 

 Zaščita dihal 

 
Če uporabljamo v zaprtih sistemih ali dobro prezračenih prostorih zaščita dihal ni 
potrebna. Potrebna je, ko nastaja prah. V primeru krajše izpostavljenosti ali nizkega 
onesnaženja uporabljate dihalni aparat s filtrom. V primeru intenzivne ali daljše 
izpostavljenosti uporabiti dihalni aparat, ki je neodvisen od krožečega zraka. Filter P3. 

 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 Trdna snov 

Barva  Glede na specifikacijo izdelka. 
… nadaljevanje na naslednji strani… 
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Vonj    / 

Mejna vrednosti vonja / 

pH / 

tališče/ledišče / 

začetno vrelišče in območje vrelišča / 

plamenišče 215°C 

hitrost izparevanja / 

vnetljivost (trdno, plinasto) / 

zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti Izdelek ne predstavlja nevarnost eksplozije. 

parni tlak / 

parna gostota / 

relativna gostota / 

topnost v vodi Topno 

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 Ni podatkov 

10.2 Kemijska stabilnost Ni podatkov 

10.3 Možnost poteka nevarnih 
reakcij 

Reagira z oksidanti, močnimi bazami, reducenti, organskimi snovmi in uprašenimi 
kovinami. 

10.4 Pogoji, ki se jim je treba 
izogniti 

Ni razgradnje, če se uporablja glede na specifikacije. Da se izognete termični 
razgradnji ne pregrevajte izdelka. Občutljivost na vlago in toploto.  

10.5 Nezdružljivi materiali Ni podatkov 

10.6 Nevarni produkti 
razgradnje 

Nevarnost strupenih piroliznih produktov. Strupeni, jedki in vnetljivi plini/pare. V 
primeru požara se lahko sproščajo: ogljikov monoksid (CO) in ogljikov dioksid (CO2), 
dušikovi oksidi (NOx), fosforjevi oksidi (npr. P2O5), žveplov dioksid (SO2).   

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

ODDELEK 11: Toksikološki podatki 
 
11.1 Podatki o toksikoloških 
učinkih 

 

Akutna strupenost: LD/LC50 vrednosti, ki so pomembne za razvrstitev: 
15630-89-4 dinatrijev karbonat, spojina s hidrogenperoksidom (2:3) 
Oral LD50 1034 mg/kg (glodalec -podgana) (ECHA) 
Dermal LD50 > 2000 mg/kg (zajec) (ECHA) 
7601-54-9 trinatrijev ortofosfat 
Oral LD50 >2000 mg/kg (glodalec -podgana) (OECD TG 420 / ECHA) 
Dermal LD50 > 2000 mg/kg (glodalec -podgana) (ECHA) 
5329-14-6 sulfamidna kislina 
Oral LD50 3160 mg/kg (glodalec -podgana) (ECHA) 
Dermal LD50 > 2000 mg/kg (glodalec -podgana) (OECD TG 402 / ECHA) 
10058-23-8 natrijev hidrogenperoksomonosulfat 
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Oral LD50 2340 mg/kg (glodalec -podgana) (Lit.) 
10332-33-9 natrijev peroksometaborat 
Oral LD50 890-1300 mg/kg (glodalec -podgana) (Lit.) 
Dermal LD50 > 2000 mg/kg (zajec) (OECD TG 402) 

Primarni efekti draženja: - Na koži: podatki o bioloških testih niso na voljo. Draženje kože in sluznic. EPISKIN® 
(in-vitro-test): ni efekta jedkosti. 
- Na očeh: podatki o bioloških testih niso na voljo. Močno draženje z nevarnostjo 
resnih okvar oči. 

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

Podatki o bioloških testih niso na voljo. Efekti preobčutljivosti niso znani. 

Mutagenost za zarodne celice: Ni podatkov 
Rakotvornost IARC (International Agency for Research on Cancer). Nobeno komponento tega 

izdelka prisotna v količinah, ki so večje ali enake 0,1%, IARC  ni identificiral, kot 
verjetno, možno ali potrjeno za človeško rakotvornost   

Strupenost za razmnoževanje Ni podatkov 
STOT – enkratna izpostavljenost: Ni podatkov 
STOT – ponavljajoča se 
izpostavljenost: 

Ni podatkov 

Nevarnost pri vdihavanju: Ni podatkov 

Dodatni podatki: Zdravju škodljivo ob zaužitju. Tveganje resnih poškodb oči. Dražilno. Toksikološke 
lastnosti tega materiala še niso v popolnosti preskušene. Drugih nevarnih lastnosti ni 
mogoče izključiti. Z izdelkom ravnati skrbno, tako kot se običajno ravna s 
kemikalijami. 
Akutni efekti (akutna strupenost, draženje in jedkost): Lahko povzroči draženje dihal. 

 

ODDELEK 12: Ekološki podatki 
 
12.1 Strupenost Vodna strupenost - Akutna: 

15630-89-4 dinatrijev karbonat, spojina s hidrogenperoksidom (2:3) 
EC50 240h 150 mg/l (strupenost za alge: (scenedesmus quadric.)) (ECHA) 
48h 4.9 mg/l (strupenost za vodne bolhe: (Daphnia pulex)) (ECHA) 
LC50 96h 70.7 mg/l (strupenost za ribe: (pimephales promelas)) (ECHA) 
7601-54-9 trinatrijev ortofosfat 
EC50 (static) 72h: > 100 mg/l (strupenost za alge: (desmodesmus subspic.)) (OECD 
TG 201 / 
ECHA) 
48h: > 100 mg/l (strupenost za vodne bolhe: (daphnia magna)) (OECD TG 202 / 
ECHA) 
LC50 96h: > 100 mg/l (strupenost za ribe: (onchorhynchus mykiss)) (OECD TG 203 / 
ECHA) 
5329-14-6 sulfamidna kislina 
EC10 16h >1000 mg/l (strpenost za bakterije: (pseudomonas putida)) 
EC50 (static) 72h: 48 mg/l (strupenost za alge: (desmodesmus subspic.)) (OECD 
Guideline 201 / 
ECHA) 
48h: 71.6 mg/l (strupenost za vodne bolhe: (daphnia magna)) (OECD TG 202 / 
ECHA) 
LC50 (static) 96h 70.3 mg/l (strupenost za ribe: (pimephales promelas)) (OECD TG 
203 / ECHA) 
10332-33-9 natrijev peroksometaborat 
EC50 48h: 11 mg/l (strupenost za vodne bolhe: (daphnia magna)) (OECD TG 202) 
LC50 96h: 51 mg/l (strupenost za ribe:(brachydanio rerio)) (OECD TG 203) 
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12.2 Obstojnost in 
razgradljivost: 

Ni podatkov 

12.3 Zmožnost kopičenja v 
organizmih: 

Ni podatkov 

12.4 Mobilnost v tleh: Ni podatkov 

12.5 Obnašanje v bioloških 
čistilnih napravah: 

7601-54-9 trinatrijev ortofosfat 
NOEC gošča (statično) 3h: > 1000 mg/l (bakterijska strupenost:(aktivirana gošča)) 
(OECD TG 209 / ECHA) 
5329-14-6 sulfamidna kislina 
EC50 gošča (statično) 3h: > 200 mg/l (bakterijska strupenost:( aktivirana gošča)) 
(OECD TG 209 (ECHA)) 

12.5 Rezultati ocene PBT in 
vPvB: 

Ni podatkov 

12.6 Drugi škodljivi učinki: Ni podatkov 

Dodatni podatki: Trenutno ni ekotoksikološke ocene. Ne dovoliti, da izdelek pride v podzemne vode, 
vodna telesa, kanalizacijske sisteme ali tla. 

 

ODDELEK 13: Odstranjevanje 
 
13.1 Metode ravnanja z odpadki 
Postopek odstranjevanja izdelka: Izdelka se ne sme odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dovoliti, da izdelek 

doseže kanalizacijske sisteme. Odstranitev je potrebno narediti v skladu z veljavnimi 
predpisi. 

Šifra odpadka: Koda za odpadke v skladu z Evropskim katalogom odpadkov (EWC) ne sme biti 
dodeljena za ta izdelek, dokler ni določen namen uporabe. V dogovoru s kodeksom 
ravnanja z odpadki, šifro odpadka lahko določi podjetje za odlaganje odpadkov. 

Postopek odstranjevanja 
embalaže: 

Ni podatkov 

Šifra odpadka: Ni podatkov 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

ODDELEK 14: Podatki o prevozu 
 
Kopenski promet ADR/RID: Ni nevarne glede na zgornje specifikacije. 

Transport po morju IMDG: Ni nevarne glede na zgornje specifikacije. 

Transport po zraku ICAO/IATA: Ni nevarne glede na zgornje specifikacije. 

Dodatni podatki: Ni nevarne glede na zgornje specifikacije. 

 

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) 

… nadaljevanje na naslednji strani… 
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15.2 Ocena kemijske varnosti 
Ni podatkov.  

 
ODDELEK 16: Drugi podatki 

 

Spremembe varnostnega lista: Ni podatkov 

Okrajšave:  

Viri za izdelavo varnostnega lista: Bottle Clean Cleaning Tablet (Datum izdaje: 09.12.2011) 

Seznam relevantnih R-stavkov in H-stavkov o nevarnostih iz oddelkov 2 do 15: 
H272 Lahko okrepi požar; oksidativna snov. 
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. 
H315 Povzroča draženje kože. 
H318 Povzroča hude poškodbe oči. 
H319 Povzroča hudo draženje oči. 
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. 
H360 Lahko škoduje plodnosti ali nerojenemu otroku. 
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
R22 Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
R34 Povzroča opekline. 
R36/37/38 Draži oči, dihala in kožo. 
R36/38 Draži oči in kožo. 
R37 Draži dihala. 
R41 Nevarnost hudih poškodb oči. 
R52/53 Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. 
R61 Lahko škoduje nerojenemu otroku. 
R62 Možna nevarnost oslabitve plodnosti. 
R8 V stiku z vnetljivim materialom lahko povzroči požar. 

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. 

 


