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VARNOSTNI LIST 
1. IDENTIFIKACIJE SNOVI ALI ZMESI IN PODATKI O PODJETJU 

· Identifikacija snovi ali zmesi:   

PARANIT pršilo - Zaščita pred ušmi 

· Uporaba snovi:  

Pršilo zagotavlja podaljšano in učinkovito zaščito pred naglavnimi ušmi za vso družino. 

· Podatki o dobavitelju: 

Adriatic BST trgovina in storitve d.o.o. 

Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana 

T: +386 (0)590 77 100  |  F: +386 (0)590 77 106 

info@adriaticbst.com 

· Telefonska številka za nujne primere: 

Od 8 do 16 ure: +386 (0)590 77 100 

Izven delovnega časa (po 16 uri): 112 

V primeru življenjske ogroženosti poklicati na 112. 

 

2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH 

Izdelek je razvrščen kot vnetljiv. 

Možnost draženja oči. 

 

dražilno 

 

mailto:info@adriaticbst.com�
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R 36          Draži oči. 

R 10          Vnetljivo. 

Besedilo navedenih opozorilnih stavkov (R stavki) je navedeno pod točko 15.  

 

3. SESTAVA / PODATKI O SESTAVINAH: 

Indeks 
CAS 

številka 
EC številka Ime Simbol R stavki 

Koncentracija 
[%] 

603-002-00-5 64-15-5 200-578-6 Etanol F 11 25 ≤ x % < 50 

Besedilo navedenih opozorilnih stavkov (R stavki) je navedeno pod točko 16.  

 

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ 

· Splošne informacije: 

 Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč in pokažite varnostni list 

· Opisi ukrepov za prvo pomoč:  

 Vdihavanje: Če pride do vdiha večje količine zmesi, ponesrečenca prenesti na sveži zrak. 
 Stik z očmi: Odstranite kontaktne leče. Oči z odprtimi vekami izpirajte s čisto vodo 15 

minut. Ob pojavu rdečice, bolečine v očeh ali slabovidnosti se posvetujte z okulistom. 
 Stik s kožo: Odstranite kontaminirano obleko. Kožo temeljito izpirajte z vodo in milom. NE 

uporabljajte topil ali razredčil. 
 Zaužitje: Če pride do manjšega zaužitja, izpirajte usta  z vodo (samo če je oseba pri 

zavesti). Pijte obilo vode. Ne poskušajte izzvati bruhanja. 
 

5. PROTIPOŽARNI UKREPI 

· Sredstva za gašenje: 

 Primerna sredstva za gašenje: 
 Na alkohol odporna pena, suhi prah, ogljikov dioksid (CO₂). 

· Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:  

Zaradi prisotnosti organskih snovi lahko pride do nastanka gostega črnega dima ob požarih. 
Izpostavljanje produktom razkroja je lahko nevarno za zdravje. Ne vdihavajte dima. Preprečite 
iztekanje odplak, ki so nastale kot posledica požara, v odtok ali kanalizacijo. 
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· Nasveti za gasilce: 

V primeru požara nosite dihalne aparate. 

Izogibajte se stiku s kožo in očmi. 

Nosite primerna protipožarna oblačila. 

Upoštevajte ustrezno varnostno razdaljo. 

 

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH 

· Osebni in varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili: 

Zagotoviti ustrezno prezračevanje. 

Odstraniti vire vžiga. 

Izogibajte se stiku s kožo in očmi. 

· Okoljevarstveni ukrepi:  

Preprečite, da bi izdelek prešel v večje količine pralne vode, v kanalizacijo, površinske vode, 
podtalnico in zemljo. Če proizvod onesnaži jezera, reke ali kanalizacije o tem obvestite pristojne 
organe.  

· Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje: 

Velike količine: izčrpavanje izdelka. 

Majhne količine: Razlitja sperite z negorljivimi in nevtralizirajočimi absorpcijskimi materiali (pesek, 
diatomejska prst) in odstranite v zbiralnike za odstranjevanje kemikalij v skladu s predpisi. 
Ostanke (manjše od 1 litra) se lahko čisti z vodo in milom. 

 

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE 

· Varnostni ukrepi za varno ravnanje: 

Uporabljajte v dobro prezračenih prostorih. 

Hraniti izdelek v originalni embalaži. 

Hlapi so gostejši od zraka. Lahko se širijo po tleh in tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom. Preprečite 
nastanek vnetljivih ali eksplozivnih koncentracij v zraku in preprečite nastanek hlapov s 
koncentracijo višjo od mejne vrednosti. 
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· Preprečevanje požarov: 

Izdelek uporabljajte v prostorih, kjer ni odprtega ognja ali drugih virov vžiga, in imejte zaščitene 
električne naprave. 

Izdelek shranjujte tesno zaprtega in ločenega od virov toplote, isker ali odprtega ognja.  

Ne uporabljajte pripomočkov, ki lahko povzročajo iskrenje. 

Ne kadite. 

· Priporočljiva oprema in postopki:  

Za osebno varnost glejte točko 8. 

Upoštevati navodila navedena na etiketi in industrijske varnostne predpise. 

Pakete, ki so bili odprti, je treba skrbno zapreti in shranjevati v pokončnem položaju. 

Izogibajte se vdihavanju hlapov. 

Izogibajte se stiku z očmi. 

· Prepovedana oprema in postopki: 

V prostorih, kjer se pripravek uporablja, je prepovedano kaditi, jesti in piti. 

Nikoli ne odpirajte izdelka na silo. 

· Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo: 

Hraniti v dobro zaprtem vsebniku na suhem. 

Izogibati se vseh virov vžiga, kot so cigaretni ogorek, direktno izpostavljanje toploti in sončnim 
žarkom. Tla morajo biti nepremočljiva in morajo tvoriti obliko zbiralnega bazena, tako da se v 
primeru nenamernega izlitja tekočina ne more širiti izven tega območja. 

 

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI IN OSEBNA ZAŠČITA 

Uporaba osebne varovalne opreme kot je navedeno v Direktivi 89/686/EEC. 

· Parametri nadzora: 

 Tehnični varovalni ukrepi:  Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Če prezračevanje ne zadostuje, 
za vzdrževanje hlapov topila pod mejo nevarnosti, uporabite dihalne aparate. 
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 Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost po UL RS štev. 6/2007:  
Mejne vrednosti za Etanol: 

CAS številka EC številka MV [ppm] MV [mg/m3] 

64-17-5 200-578-6 1.000 1.900 

 

· Nadzor izpostavljenosti: 

 Zaščita dihal: V primeru nezadostnega prezračevanja in kratkotrajne izpostavljenosti ali 
majhnega onesnaževanja uporabite dihalni filter. V primeru intenzivne ali daljše 
izpostavljenosti uporabite dihalni aparat. 

 Zaščita rok: Zaščitne kreme se lahko uporabljajo za izpostavljeno kožo, vendar se ne smejo 
aplicirat na kožo po stiku z izdelkom. Priporočena je uporaba zaščitnih rokavic ob daljši ali 
ponavljajoči se izpostavljenosti. 

 Zaščita oči in obraza: Preprečiti stik z očmi. Uporaba zaščitnih očal. 
 

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 

Agregatno stanje Tekočina 

Vonj Po evkaliptusu 

Barva Bistro rumena 

pH  snovi ali izdelka Nevtralno 

Interval plamenišča 23°C  ≤ plamenišče ≤ 55°C 

Plamenišče 31.00 °C 

Parni tlak Pod 110 kPa (1.10 bar) 

Gostota < 1 (0.94 - 0.97 g/mL pri T=20°C) 

Topnost v vodi topno 

 

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 

· Nevarni produkti razgradnje:  

Pri visokih temperaturah se lahko iz izdelka sproščajo nevarni razgradnji produkti, kot so ogljikov 
monoksid (CO) in ogljikov dioksid (CO₂), dim in dušikov oksid (NO). 
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11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI 

Izdelek vsebuje substance, ki povzročajo draženje in poškodbe oči pri živalih, ki lahko trajajo en 
dan ali več. 

 LD50 (podgane, dermalna in oralna aplikacija): >2.000 mg/kg 

CAS 64-17-5: IARC skupina 1 (snov je rakotvorna pri ljudeh). 

 

12. EKOLOŠKI PODATKI 

Ekoloških informacij o izdelku ni na voljo. 

· Mobilnost v tleh:  

Izdelka ne odlagati ali odstranjevati v kanalizacijo ali vodne poti. 

 

13. ODSTRANJEVANJE  

· Metode ravnanja z odpadki: 

Ne odlagati odpadkov v kanalizacijo ali vodne poti. 

· Odpadki: 

Recikliranje in odstranjevanje odpadkov v skladu z veljavno zakonodajo, priporočljivo po 
certifikatu podjetja za zbiranje odpadkov.  

Ne odlagajte odpadke v okolje.  

Z odpadki ne kontaminirati okolja. 

· Umazana embalaža: 

Vsebniku ne odstranjujte nalepk in ga popolnoma izpraznite. Prazno ovojnino odstranjujte pri 
pooblaščenem zbiralcu odpadkov. 

 

14. PODATKI O PREVOZU 

Promet samo v skladu z ADR za cestni, RID za železniški, IMDG za morski in ICAO/IATA za zračni 
promet. 
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ADR/RID Razred Koda Paket Etiketa Ident. LQ Provis. EQ Cat. Tunel 

 3 F1 III 3  20 LQ7 274 601 
640 E 

E1 3 D/E 

IMDG Razred 2° 
Etiketa 

Paket LQ EMS Provis. EQ 

 3 - III 5L F-E, S-E 223 274 
955 

E1 

IATA Razred 2° 
Etiketa 

Paket Passager Passager Dajatev Dajatev Opombe EQ 

 3 - III 309 60 L 310 220 L A3 E1 
 3 - III Y309 10 L - - A3 E1 
 

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI 

· Predpisi/ Zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:  

Označevanje v skladu z EU Direktivo 1999/45/EC, Uredbo EC 1272/2008 (CLP) in prilagoditvami 
(uredba EC 790/2009)  

· Oznaka kemijske nevarnosti: 

Izdelek je razvrščen kot dražilen in vnetljiv. 

                                                                          

                                                                                dražilno 

· R (opozorila) in S (obvestila) stavki: 

R 10          Vnetljivo. 

R 36          Draži oči. 

S 2            Hraniti izven dosega otrok. 

S 26    Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. 

S 46          Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. 

S 51          Uporabljati le v dobro prezračenih prostorih. 
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S 64          Pri zaužitju spirati usta z vodo (samo če je oseba pri zavesti). 

 

16. OSTALE INFORMACIJE 

Varnostni list temelji na nacionalnih in občinskih predpisih. Proizvod se ne sme uporabljati v druge 
namene brez predhodno pridobljenih pisnih navodil za ravnanje. Odgovornost uporabnika je, da 
sprejme vse ukrepe za uskladitev z zakonskimi predpisi ali zahtevami. Informacije v tem 
varnostnem listu je potrebno obravnavati kot opis varnostnih zahtev za izdelek ne pa kot 
garancijo za njegove lastnosti. 

· Besedila za opozorilne stavke in stavke za nevarnost navedene pod točko 3: 

R 11          Lahko vnetljivo. 

 


