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VARNOSTNI LIST 

 

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 

 

1.1 Identifikator izdelka: 

Trgovsko ime:  ASonic univerzalni čistilni prašek za ultrazvočne kopeli 

Šifra izdelka: AS-UCP 100g; AS-UCP 250g 

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 

Slovenia 

Tel: + 386.41.566618 

e-pošta:info @ avene.si 

 

 

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: 

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

Ni razvrščeno v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 

 

2.2 Elementi etikete: 

http://www.asonic-ultrasoniccleaners.com/
mailto:info@avene.si
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2.2.1 Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 

Opozorilna beseda: Se ne navaja 

Piktogram GHS: Se ne navaja 

Stavki o nevarnosti: 

EUH210 Varnostni list je na voljo na zahtevo. 

Previdnostni stavki: 

P102 Hraniti nedosegljivo otrokom. 

P305 PRI STIKU Z OČMI: sprati s tekočo vodo in poiskati zdravniško pomoč 

P351 Nekaj minut previdno izpirati z vodo. 

P313 Poiščite zdravniški nasvet / pomoč. 

Komponente, ki določajo nevarnost in jih je potrebno navesti na etiketi: 

Ni podatka 

UFI številka: Ni podatka 

2.3 Dodatne nevarnosti: 

Ni znano. 

 

 

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 

 

3.1 Zmes 

Opis zmesi: Ni podatka 

Nevarne sestavine: 

Ime 
EC 

št. 

CAS 

št. 

Indeks 

št. 

Razvrstitev Uredba 

(ES) št. 1272/2008 

% 

(ut) 

REACH 

registracijska št. 

etandiol 203-473-3 107-21-1 / Acute Tox. 4 - H302 <2 / 

Sodium dodecyl 

sulphate 
205-788-1 151-21-3 / 

Flam. Liq. 2 - H225 

Acute Tox. 4 - H302 

Acute Tox. 4 - H332 

Skin Irrit. 2 - H315 

Eye Dam. 1 - H318 

STOT Single 3 - 

H335 

2-3 / 

Trisodium 

orthophosphate 
231-509-8 7601-54-9 / 

Skin Irrit. 2 - H315 

Eye Irrit. 2 - H319 

STOT Single 3 - 

H335 

5-10 / 

Dodatne informacije: Za celotno besedilo H-stavkov glejte Oddelek 16. 
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ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 

 

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč 

Splošni napotki:  POZOR! Osebje prve pomoči se mora med reševanjem zavedati lastne 

nevarnosti! Če se neprijetnosti nadaljujejo, se obrnite na zdravnika. 

Pri vdihovanju: Izpostavljeno osebo takoj premaknite na svež zrak. 

Pri stiku s kožo:  Odstranite kontaminirana oblačila in kožo temeljito sperite z vodo. Po draženju 

poiščite zdravniško pomoč. 

Pri stiku z očmi: Takoj sperite z obilo vode do 15 minut. Odstranite kontaktne leče in odprite oči 

na široko. Takoj poiščite zdravniško pomoč, če se simptomi pojavijo po pranju. 

Pri zaužitju: Takoj sperite usta in popijte veliko vode (200-300 ml). Če se nelagodje 

nadaljuje, poiščite zdravniško pomoč. 

Zaščita osebe, ki nudi prvo 

pomoč: 

Ni podatkov 

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 

Vdihavanje: Posebni simptomi niso opaženi. 

Zaužitje: Posebni simptomi niso opaženi. 

Stik s kožo: Prašek lahko draži kožo. 

Draženje kože: / 

Očesni stik: Lahko povzroči začasno draženje oči. 

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja 

Priporočila niso dana, vendar bo v primeru nenamerne izpostavljenosti, vdihavanja ali zaužitja te kemikalije 

morda potrebna prva pomoč. Če ste v dvomih, TAKOJ PRIDOBITE ZDRAVSTVENO POZORNOST! 

 

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 

 

5.1 Sredstva za gašenje  

Ustrezna sredstva za gašenje: Vodno pršilo 

Neustrezna sredstva za 

gašenje: 

Ni podatkov 

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi 

s snovjo ali zmesjo 

V primeru požara lahko nastanejo strupeni plini. 

5.3 Nasvet za gasilce Zaščitna oprema za gasilce. V primeru požara je treba nositi samostojni dihalni 

aparat in polno zaščitno obleko. 

http://www.asonic-ultrasoniccleaners.com/
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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 vdihavanju prahu. Izogibajte se stiku s kožo in očmi. Za osebno 

zaščito glejte poglavji 7 in 8. 

6.1.2 Za reševalce: Ni podatkov 

6.2 Okoljevarstveni ukrepi Izogibajte se izpuščanju v odtoke, vodotoke ali na 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: Izogibajte se nastajanju in širjenju prahu. Izogibajte se nastanku prahu.  

6.3.2 Čiščenje razlitja: Zbirajte prah s posebnim sesalnikom za prah s filtrom za delce ali pazljivo 

pometajte v zaprto posodo. Umijte z vodo. Zavrzite kot običajni pralni odpadek. 

6.3.3 Druge informacije: Ni podatkov 

6.4 Sklicevanje na druge 

oddelke 

Nosite zaščitno obleko, kot je opisano v oddelku 8 tega varnostnega lista. Za 

dodatne informacije o nevarnostih za zdravje glejte poglavje 11. Zbrati in 

odstraniti razlitje, kot je navedeno v oddelku 13. 

Dodatni podatki: Ni podatkov 

 

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 

 

7.1 Varnostni ukrepi za varno 

ravnanje 

 

Preventivni ukrepi: Izogibajte se vdihavanju prahu in stiku s kožo in očmi. Bodite previdni pri 

odpiranju razsutega prahu. 

Ukrepi za preprečitev požara: Preprečiti je treba statično elektriko in nastajanje isker. 

Ukrepi za preprečitev 

nastajanja aeroslov in prahu: 

Najprej zmešajte z majhno količino vode, da zmanjšate učinek aerosola. Dobro 

prezračite.  

Ukrepi za zaščito okolja: Ni podatkov 

Navodilo za splošne higieno: Nosite zaščitno obleko, kot je opisano v oddelku 8 tega varnostnega lista. 

Potrebna je dobra osebna higiena. Preden zapustite delovišče, si umijte roke in 
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onesnažena območja z vodo in milom. Med uporabo izdelka ne jejte, pijte ali 

kadite. 

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: 

Ni podatkov 

Razred skladiščenja: Ni podatkov 

7.3 Posebne končne uporabe Opredeljene uporabe tega izdelka so podrobno opisane v oddelku 1.2. 

Priporočila: Ni podatkov 

Specifične uporabe za 

industrijo: 

Ni podatkov 

Dodatni podatki: 5-letni rok uporabnosti.  

Iz podatkov o trajanju shranjevanja v tem varnostnem listu ni mogoče razbrati 

dogovorjene izjave glede garancije lastnosti aplikacije. 

 

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 

Opombe 8h KTV 

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

etandiol 107-21-1 / / / / 52 20 104 40 K, Y, EU 

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 
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Varnostni list 

ASonic univerzalni čistilni prašek za ultrazvočne kopeli  
Datum: 08/12/2020 

Verzija: 01 
 

 

Avene doo, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana, Slovenija-EU, www.asonic-ultrasoniccleaners.com 
Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila    

6/ 14 

8.1.4 PNEC: Ni podatkov 

 

8.2 Nadzor izpostavljenosti  

8.2.1 Ustrezen tehnično-

tehnološki nadzor: 

 

8.2.2 Osebna zaščitna 

oprema: 

 

• Splošno 

Zagotovite ustrezno splošno in lokalno izpušno prezračevanje. 

Med uporabo ne jejte, ne pijte in ne kadite. Potrebna je dobra osebna higiena. 

Umivajte se na koncu vsake delovne izmene in pred jedjo, kajenjem in 

straniščem. Po stiku si umijte roke. Po ravnanju si umijte roke. Onesnažena 

območja umijte z vodo in milom, preden zapustite delovišče. Za preprečevanje 

sušenja kože uporabite primerno kremo za kožo. 

• Zaščita za oči/obraz 
Nosite odobrena tesno prilegajoča zaščitna očala, kjer je verjetno brizganje. SIST 

EN166 

• Zaščita kože V primeru stika nosite predpasnik ali zaščitno obleko. 

• Zaščita rok 
Najprimernejše rokavice je treba izbrati po posvetovanju z dobaviteljem rokavic, 

ki vas lahko obvesti o času preboja skozi material rokavic. 

• Zaščita dihal 
Če je prezračevanje nezadostno, je treba zagotoviti ustrezno zaščito dihal. 

 

• Toplotna nevarnost Ni podatkov 

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti 

okolja: 

Izogibajte se izpuščanju v okolje. Uporabniki se morajo zavedati okoljskih vidikov 

in svojih dolžnosti po zakonu o varstvu okolja. 

Dodatni podatki: Zagotovite postajo za izpiranje oči. 

 

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 

 

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Vrednost/Enota/Metoda 

Videz Prašek 

Barva  Bledo modra/bela 

Vonj     

Mejna vrednost vonja  

pH > 11,0 v 2,5% raztopini @ 20ºC 

http://www.asonic-ultrasoniccleaners.com/
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tališče/ledišče  

začetno vrelišče in območje vrelišča 100 

plamenišče  

hitrost izparevanja  

vnetljivost (trdno, plinasto)  

zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti  

parni tlak Ni podatka 

parna gostota  

relativna gostota  

topnost Se meša z vodo (lahko pride do flokulacije <15ºC) 

porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda  

temperatura samovžiga  

temperatura razpadanja  

viskoznost  

eksplozivne lastnosti Ni podatka 

oksidativne lastnosti  

9.2 Drugi podatki: 

Ni na voljo. Ni določeno. 

 

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 

 

10.1 Reaktivnost Ne mešajte s kislinami (alkalna raztopina) 

10.2 Kemijska stabilnost Obstojno pri normalnih temperaturnih pogojih in priporočeno uporabo 

10.3 Možnost poteka nevarnih 

reakcij 

Nevarna polimerizacija. Ne bo polimerizirala. 

10.4 Pogoji, ki se jim je treba 

izogniti 

Izvedite previdnostne ukrepe proti statičnim praznjenjem 

10.5 Nezdružljivi materiali Materiali, ki se jim je treba izogniti 

10.6 Nevarni produkti 

razgradnje 

Nobenega v normalnih pogojih 

http://www.asonic-ultrasoniccleaners.com/
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Dodatni podatki: Ni podatkov 

 

ODDELEK 11: Toksikološki podatki 

 

11.1 Podatki o toksikoloških 

učinkih 

Ta snov nima dokazov o rakotvornih lastnostih. 

Akutna strupenost: Oralna LD 50 (CAS 7758-29-4)> 2000 mg / kg telesne teže podgana  

oralna LD 50 (CAS 7757-82-6)> 2000 mg / kg telesna masa podgana  

oralna LD 50 (CAS 7601-54-9)> 2000 mg / kg podgana  

oralna LD 50 (CAS 151-21-3)> 1500 mg / kg podgana  

dermalna LD 50 (CAS 7758-29-4)> 4640 mg / kg telesne mase zajec  

dermalna LD 50 (CAS 151-21-3)> 500 mg / kg kunec  

vdihavanje LC 50 (CAS 7758-29-4)> 0,39 mg / L zrak 4 h podgana  

Vdihavanje LC 50 (CAS 7757-82-6)> 2,4 mg / L zrak 4 h podgana.  

Vdihavanje LC 50 (CAS 7601-54-9) > 0,83 mg / L zrak 4 h podgana  

Vdihavanje LC 50 (CAS 151-21-3)> 3, 900 mg / m3 1 h podgana 

Jedkost za kožo/draženje kože: Ni podatkov 

Resne okvare oči/draženje: lahko povzroči draženje oči 

Preobčutljivost pri vdihavanju 

in preobčutljivost kože: 

Prašek lahko draži kožo 

Mutagenost za zarodne celice: Genotoksičnost - In vitro: Ni na voljo  

Genotoksičnost - In vivo: Ni na voljo Rakotvornost: Ni na voljo 

Rakotvornost Ni podatkov 

Strupenost za razmnoževanje Strupenost za razmnoževanje - plodnost: Ni na voljo Specifična toksičnost za 

ciljne organe - enkratna: Ni na voljo Specifična toksičnost za ciljne organe - 

ponavljajoča se ex .: Ni na voljo 

STOT – enkratna 

izpostavljenost: 

Ni podatkov 

STOT – ponavljajoča se 

izpostavljenost: 

Ni podatkov 

Nevarnost pri vdihavanju: Ni posebnih zdravstvenih opozoril 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
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ODDELEK 12: Ekološki podatki 

Ekotoksičnost: Izdelek naj ne bi bil nevaren za okolje. 

12.1 Strupenost  

CAS/Ime snovi Vrsta izpostavljenosti Vrednost/žival 

CAS 151-21-3 96h LC50 29 mg/l Ribe z akutno strupenostjo / osnova za umrljivost zaradi učinka 

CAS 7757-82-9 48 h LC50 >7960 mg/l Ribe z akutno strupenostjo / osnova za umrljivost zaradi učinka 

CAS 151-21-3 96h LC50 29 mg/l Ribe z akutno strupenostjo / osnova za umrljivost zaradi učinka 

CAS 7758-29-4 48 h EC 50 >100 mg/l Akutna strupenost Vodni nevretenčarji / Daphnia magna 

CAS 7757-82-6 48 h EC50 4736 mg/l Akutna strupenost Vodni nevretenčarji / Daphnia magna 

CAS 151-21-3 48 h LC 50 5.55 mg/l Akutna strupenost Vodni nevretenčarji / Ceriodaphnia dubia 

CAS 7601-54-9 48 h EC 50 276.61 mg/l Akutna strupenost Vodni nevretenčarji / Ceriodaphnia dubia 

CAS 7758-29-4 
7 d EC 50>900 mg/l 

Akutne strupenosti-vodne rastline - alge / osnova za stopnjo rasti 

učinka 

7757-82-6 120h EC 50 1900mg/l Akutne strupenosti-vodne rastline - alge 

151-21-3 
72 h EC 50 >120 

Akutne strupenosti-vodne rastline - alge / osnova za stopnjo rasti 

učinka 

CAS 7757-82-6 NOEC 37 d 26 mg / l Akutni toksični mikroorganizmi / bakterije v aktivnem blatu 

 
 

Kronična strupenost - ribe v zgodnjem življenju Faza: znanstveno 

neupravičeno 

 
 

Kronična strupenost - vodni nevretenčarji: znanstveno 

neupravičeno 

  Akutna strupenost - kopenska: znanstveno neupravičeno 

12.2 Obstojnost in 

razgradljivost: 
Ni podatkov o razgradljivosti tega izdelka. Površinsko aktivne snovi, ki jih 

vsebuje ta pripravek, ustrezajo (izpolnjujejo) merila biološke razgradljivosti, kot 

so določena v Uredbi (EU) št. 648/2004 o detergentih. Podatki v podporo tej 

trditvi so na voljo pristojnim organom držav članic in jim bodo na voljo na 

njihovo neposredno zahtevo ali na zahtevo proizvajalca detergenta. 

12.3 Zmožnost kopičenja v 

organizmih: 

Podatkov o bioakumulaciji ni na voljo 

12.4 Mobilnost v tleh: Izdelek je topen v vodi 

12.5 Rezultati ocene PBT in 

vPvB: 

Ni podatkov 
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12.6 Drugi škodljivi učinki: Ni znano 

Dodatni podatki: Ni podatkov 

 

ODDELEK 13: Odstranjevanje 

 

13.1 Metode ravnanja z odpadki 

Postopek odstranjevanja 

izdelka: 

Odpadki, ki jih je treba obravnavati kot nadzorovane odpadke. Odstranjevanje 

na dovoljeno odlagališče odpadkov v skladu z lokalnim organom za 

odstranjevanje odpadkov. 

Šifra odpadka: Ni podatkov 

Postopek odstranjevanja 

embalaže: 

Odpadke in ostanke odstranite v skladu z zahtevami lokalnih oblasti. Embalažo 

iz kartona je mogoče reciklirati. 

Šifra odpadka: Ni podatkov 

Dodatni podatki: Ni podatkov 

 

ODDELEK 14: Podatki o prevozu 

Izdelek ni zajet v mednarodnih predpisih o prevozu nevarnega blaga (IMDG, IATA, ADR / RID). 

Kopenski promet ADR/RID: Ni podatkov 

Transport po morju IMDG: Ni podatkov 

Transport po zraku ICAO/IATA: Ni podatkov 

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 
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- 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) 

- 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) 

15.2 Ocena kemijske varnosti 

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.  

Navedeni so samo glavni predpise, ki se posebej uporabljajo za izdelek, opisan v varnostnem listu. Uporabnika 

opozarjamo na morebiten obstoj dodatnih določb, ki dopolnjujejo te predpise. Upoštevajte vse veljavne 

nacionalne, mednarodne in lokalne predpise ali določbe. Opozarjamo na morebiten obstoj dodatnih določb, ki 

dopolnjujejo te predpise. Upoštevajte vse veljavne nacionalne, mednarodne in lokalne predpise ali določbe. 

Opozarjamo na morebiten obstoj dodatnih določb, ki dopolnjujejo te predpise. Upoštevajte vse veljavne 

nacionalne, mednarodne in lokalne predpise ali določbe. 

 

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 
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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: rapidex (Datum izdaje: 20/05/2013) 

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

H319 Povzroča hudo draženje oči 

H315 Povzroča draženje kože 

H332 Škodljivo pri vdihavanju 

H302 Škodljivo pri zaužitju 

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi 

H335 Lahko draži dihala 

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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