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VARNOSTNI LIST 
 

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 

 

1.1 Identifikator izdelka: 

Trgovsko ime:  ASonic ultrazvočna čistilna raztopina za dihalne aparate s kisikom, potapljaško opremo in 

sisteme za podporo življenju 

Šifra izdelka: AS-BIOX-1, AS-BIOX-5 

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: 

Identificirane 

uporabe:  

Splošno čiščenje in razmaščevanje v ultrazvočnih čistilih 

Odsvetovana 

uporaba:  

Ni podatkov 

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista: 

Distributer: 

AVene d.o.o. 

Tržaška cesta 134 

1000 Ljubljana, SI 

Tel: + 386.41.566618 

e-pošta:info@avene.si 

Proizvajalec: 

Biox Ltd. The Granary, Yeo Lane, North Tawton, 

Devon. EX20 2DD. United Kingdom 

Tel: 0044 (0) 1837880135  

Email : bioxint@hotmail.com 

1.4 Telefonska številka za nujne primere: 

Od 8.00 do 15.00 ure so dodatne informacije dosegljive na telefonski številki + 386.41.566618. 

Najbližji zdravstveni dom. 

V primeru življenjske ogroženosti poklicati telefonsko številko 112. 

 

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti 

 

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi: 

Ne vsebuje sestavin, razvrščenih kot nevarne pod trenutno zakonodajo. 

2.1.1 Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 

Ni podatkov 

 

2.2 Elementi etikete: 

Ni podatkov 

2.2.1 Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 

Ni podatkov 

2.3 Dodatne nevarnosti: 

Ni podatkov   

 

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 
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3.1 Zmes 

Opis zmesi: Ne vsebuje sestavin, ki so po veljavni zakonodaji razvrščene kot nevarne. 

  

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 

 

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč 

Splošni napotki:  Ni podatkov 

Pri vdihovanju: Nenevarno. 

Pri stiku s kožo:  Splaknite prizadeto območje z vodo. 

Pri stiku z očmi: Temeljito sperite z vodo 

Pri zaužitju: Pijte veliko vode. 

Zaščita osebe, ki nudi 

prvo pomoč: 

Ni podatkov 

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 

Ni podatkov 

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: 

Nevnetljivo. Uporabljajte sredstva za gašenje, primerna za okoliški požar. 

Neustrezna sredstva za 

gašenje: 

Ni podatkov 

5.2 Posebne nevarnosti 

v zvezi s snovjo ali 

zmesjo 

Ni podatkov 

5.3 Nasvet za gasilce Ni podatkov 

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: 

Ni podatkov 

6.1.2 Za reševalce: Ni podatkov 

6.2 Okoljevarstveni 

ukrepi 

Ni podatkov. 

V primeru onesnaženja vode ali tal obvestiti pristojne organe: Uprava Republike 

Slovenije za zaščito in reševanje (112). 
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6.3 Metode in materiali 

za zadrževanje in 

čiščenje 

 

6.3.1 Razlitje: Brez nevarnosti ustavite razlitje, če je mogoče.  

6.3.2 Čiščenje razlitja: Za odpravo razlitja skozi običajen kanalizacijski sistem uporabite veliko hladne 

vode. 

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: Ni podatkov 

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:  

Ni podatkov 

Materiali za embalažo: Ni podatkov 

Zahteve za skladiščne 

prostore in posode: 

Običajno shranjujte v zaprtih posodah, hranite v originalni posodi.  

Ne shranjujte pri temperaturi do 4 ° 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 

 

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 
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8.1 Parametri nadzora 

8.1.1 Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu (zakonske zahteve Slovenija): 

Snov CAS št. 
Razvrstitev 

Mejne vrednosti 

Opombe 8h KTV 

R M RD RF mg/m3 ppm mg/m3 ppm 

/ / / / / / / / / / / 

 

8.1.2 Biološke mejne vrednosti (zakonske zahteve Slovenija): 

Snov CAS št. Parameter 
Biološke mejne 

vrednosti (BAT) 
Biološki vzorec Čas vzorčenja 

/ / / / / / 

 

8.1.3 DNEL: Ni podatkov 

8.1.4 PNEC: Ni podatkov 

8.2 Nadzor 

izpostavljenosti 

 

8.2.1 Ustrezen 

tehnično-tehnološki 

nadzor: 

Ni podatkov 

8.2.2 Osebna zaščitna 

oprema: 

 

• Splošno Za daljši ali večkratni stik, bo morda potrebna zaščita kože. 

• Zaščita za oči/obraz Nosite odobrena zaščitna očala, kjer je izpostavljenost očem razumno verjetna. 

• Zaščita kože Nosite primerna oblačila, da preprečite dolgotrajno izpostavljenost kože. 

• Zaščita rok Ni podatkov 

• Zaščita dihal Zagotovite primerno splošno in lokalno prezračevanje 

• 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 Skoraj nevtralna tekočina 

Barva  Rumenkasto 

Vonj    Rahel organski vonj 

Mejna vrednost vonja  

pH Raztopina akvanauta pH2,2  

tališče/ledišče  
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začetno vrelišče in območje vrelišča  

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  

oksidativne lastnosti  

9.2 Drugi podatki: 

Ni podatkov 

 

 

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 

 

10.1 Reaktivnost Ni podatkov 

10.2 Kemijska stabilnost V normalnih pogojih stabilno. 

10.3 Možnost poteka 

nevarnih reakcij 

Ni podatkov 

10.4 Pogoji, ki se jim je 

treba izogniti 

Lahko močno reagira z natrijevim nitratom (NaNO2). Vendar pa je v vodi za 

izpiranje natrijev nitrat mogoče uporabiti v majhnih količinah. 

10.5 Nezdružljivi 

materiali 

Ni podatkov 

10.6 Nevarni produkti 

razgradnje 

Ni podatkov 

Dodatni podatki: Ni podatkov 

 

ODDELEK 11: Toksikološki podatki 

 

11.1 Podatki o 

toksikoloških učinkih 

Ni podatkov 

Akutna strupenost: Ni podatkov 

Jedkost za kožo/draženje 

kože: 

Dolgotrajen ali ponavljajoč se stik lahko povzroči sušenje kože. 
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Resne okvare 

oči/draženje: 

Lahko povzroči prehodno površinsko draženje oči. 

Preobčutljivost pri 

vdihavanju in 

preobčutljivost kože: 

Nenevarno / nizko HOS. 

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: Zdravstvena opozorila: Nestrupeno. 

 

ODDELEK 12: Ekološki podatki 

 

12.1 Strupenost Ni podatkov 

CAS/Ime snovi Vrsta izpostavljenosti Vrednost/žival 

/ / / 

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: 
Površinsko aktivne snovi ustrezajo zakonodaji ES o biorazgradljivosti. Ne šteje 

za nevarno za okolje. 

 

 

 

ODDELEK 13: Odstranjevanje 

 

13.1 Metode ravnanja z odpadki 
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Postopek odstranjevanja 

izdelka: 

Upoštevajte pravila lokalnih oblasti. Odobreno za odvajanje v kanalizacijo. 

Dodajte natrijev bikarbonat, NaHC03 (soda bikarbona. 6% zviša pH na 5,5, 9% 

zviša pH na 7,0) 

Šifra odpadka: Ni podatkov 

Postopek odstranjevanja 

embalaže: 

Ni podatkov 

Šifra odpadka: Ni podatkov 

Dodatni podatki: Ni podatkov 

 

ODDELEK 14: Podatki o prevozu 

 

Kopenski promet ADR/RID: Ni podatkov 

Transport po morju IMDG: Ni podatkov 

Transport po zraku ICAO/IATA: Ni podatkov 

Dodatni podatki: Ni nevarno za prevoz. 

 

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, 2/16 – popr., 35/17, 60/18 in 68/18) 

- 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, 38/15 in 78/18) 

- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18) 

- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi 

spremembami in dopolnitvami) 

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS št. 43/2011) 

- 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, 38/15, 78/18 in 78/19) 
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- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem 

(Uradni list RS, št. 101/05, 43/11 – ZVZD-1, 38/15 in 79/19) 

Uredba (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in 

uporabi biocidnih proizvodov 

Uredba (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o detergentih 

15.2 Ocena kemijske varnosti 

Ni podatkov. 

Stavki tveganja: Ni 

razvrščeno 

Označevanje: (77/728) 

EGS 

 

 

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 za zarodne celice ‐ lahko povzroči dedne genetske okvare. 

RD -  Strupeno za razmnoževanje ‐ lahko škoduje nerojenemu otroku 

RF – Strupeno za razmnoževanje ‐ lahko škoduje plodnosti 

KTV - kratkotrajna vrednost 

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: 

Ni podatkov 

 

Seznam relevantnih H-stavkov o nevarnostih iz oddelkov 2 in 3: / 

 

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. 
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