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ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja  
   

1.1  Identifikator izdelka  

      Natural Active Wax    
 

1.2  Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe  

   Relevantni identificirani načini uporabe  
   Izdelki za obdelavo nekovinskih površin  

1.3  Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista  

   
Dobavitelj (proizvajalec/uvoznik/ekskluzivni zastopnik/naslednji 

uporabnik/trgovec)  
   HOLMENKOL GmbH  

 

   Cesta :   Monrepos 7  

   Poštna številka/kraj :   71634   Ludwigsburg  

   Telefon :   07141 3894 0  

   Telefax :   07141 3894 100  

   
Kontakt za informacije :   info@eimermacher.de 

www.eimermacher.de  

1.4  Telefonska številka za nujne primere  

      

Giftnotruf Berlin 
Charité – Universitätsmedizin Berlin 
Campus Benjamin Franklin 
Haus VIII, UG  
Hindenburgdamm 30 
D-12203 Berlin 
+49(0)30/30686 700, Internat. INFOTRAC +1 3523233500  
 
Schweizerischen Toxikologischen Informationszentrum (STIZ) Tel. 145  

 

   
ODDELEK 2: Določitev nevarnosti  
   

2.1  Razvrstitev snovi ali zmesi  

   Razvrstitev po odredbi (EU) št. 1272/2008 [CLP]  
   Ni  

2.2  Elementi etikete  

   Označevanje po odredbi (EU) št. 1272/2008 [CLP]  
   Posebna pravila za dodatne elemente etikete za nekatere zmesi  

   EUH210  Varnosti list na voljo na zahtevo.  

2.3  Druge nevarnosti  
   Ni  

   

ODDELEK 3: Sestava / podatki o sestavinah  
   

3.2  Zmesi  
   Nevarne sestavine  

   

   DODECAN-1-OL ; ES-št. : 203-982-0; Št.CAS : 112-53-8   

   
   Delež teže :  ≥ 1 - < 5 %  

   Klasifikacija 1272/2008 [CLP] :  Skin Irrit. 2 ; H315    
 

 

   Dodatna opozorila  

   Besedilo H- in EUH stavkov: glej oddelek 16.  
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ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč  
   

4.1  Opis ukrepov za prvo pomoč  

   
Po vdihavanju  

   
Prizadete osebe spraviti na svež zrak in poskrbeti, da so na toplem in da mirujejo. V primeru nejasnosti ali ob pojavu 
simptomov poiščite zdravniško pomoč.  

 

   Pri stiku s kožo  
   V primeru dražanja kože obiskati zdravnika.  

 

   Po stiku z očmi  
   V primeru nadraženosti oči obiskati očesnega zdravnika.  

 

   Po zaužitju  
   NE izzvati bruhanja. Pri bruhanju pazite na nevarnost aspiracije.  

 

4.2  Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli  
   Na voljo ni nobenih informacij.  

4.3  Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja  
   Ni  

   

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi  
   

5.1  Sredstva za gašenje  

   
Primerna sredstva za gašenje  
   Ukrepe pri gašenju prilagoditi okolju. Pesek Sredstvo za suho gašenje Ogljikov dioksid (CO2)  

 

   Neprimerno sredstvo za gašenje  
   Voda  

 

5.2  Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo  
   Ni  

5.3  Nasvet za gasilce  

   
V primeru požara: Uporabiti zaščitni dihalni aparat, ki ni odvisen od zraka v okolju. uporabljajte primerno napravo za 
zaščito dihal.  

   

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih  
   

6.1  Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili  

   
Glej zaščitne ukrepe pod točko 7 in 8. Posebna nevarnost za spolzkost zaradi izteklega/ politega proizvoda. Skrbeti za 
zadostno prezračevanje.  

6.2  Okoljevarstveni ukrepi  
   Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.  

6.3  Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje  
   Mehanično zbirati. S sprejetim materialom ravnati skladno s poglavjem za odlaganje odpadnih snovi.  

6.4  Sklicevanje na druge oddelke  
   Ni  

   

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje  
   

7.1  Varnostni ukrepi za varno ravnanje  
   Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.  

7.2  Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo  

   
Hraniti v tesno zaprti posodi. Rezervoar hraniti v hladnem, dobro zračnem prostoru. Zaščititi pred UV-sevanje/sončna 
svetloba Vročina.  
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   Opozorila glede skupnega skladiščenju  

   
Razred skladišča :   12      

Razred skladišča (TRGS 510) :   12      
 

7.3  Posebne končne uporabe  
   Ni  

   

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita  
   

8.1  Parametri nadzora  

   Mejne vrednosti na delovnem mestu  
   DODECAN-1-OL ; Št.CAS : 112-53-8  

   

Tip mejne vrednosti (dežela 
proizvajalka) :  

TRGS 900 ( D )  

   Mejna vrednost :  20 ppm   /   155 mg/m3  

   Zgornja omejitev :  1(I)  

   Verzija :  17.10.2017    
 

8.2  Nadzor izpostavljenosti  

   Osebna zaščitna oprema  
   Pred odmori in ob zaključku dela je potrebno umiti roke.  

   Zaščita oči/obraza  
   Zaščita oči/obraza  

   Zaščita kože  

   
Pri pogostem stiku z dlanmi Zaščita rok Primerni material Butil - kavčuk NBR (Nitrilni kavčuk) Pod zaščitnimi 
rokavicami po možnosti nositi bombažne rokavice. Pri rokovanju s kemikalijami se sme nositi le zaščitna obleka z 
oznako CE vključno s štirimestno kontrolno številko.  

   Zaščita telesa  

   Onesnažena oblačila je potrebno pred ponovno uporabo oprati.  

   Zaščita dihal  
   Običajno ni potrebna osebna zaščita dihal.  

   

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti  
   

9.1  Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih  

   Osnovni podatki, ki so pomembni za varnost  

   
Plamtišče :        ni uporabeno            

Gostata :  ( 20 °C )       0,87 - 0,9      g/cm3       
 

9.2  Drugi podatki  
   Ni  

   

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost  
   

10.1  Reaktivnost  
   Pri ravnanju v skladu z namenom in skladiščenju ne pride do nevarnih reakcij.  

10.2  Kemijska stabilnost  
   Produkt je kemično stabilen pod priporočenimi pogoji skladiščenja, uporabe in temperature.  

10.3  Možnost poteka nevarnih reakcij  
   Ni znana nobena nevarna reakcija.  

10.4  Pogoji, ki se jim je treba izogniti  
   Vročina. Zaščititi pred vročino in neposrednimi sončnimi žarki.  

10.5  Nezdružljivi materiali  
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   Na voljo ni nobenih informacij.  

10.6  Nevarni produkti razgradnje  
   Ni znan noben nevaren produkt razkroja.  

   

ODDELEK 11: Toksikološki podatki  
   

   Razvrstitev zmesi in uporabljena metoda ocenjevanja po odredbi (EU) št. 1272/2008 [CLP]  

11.1  Podatki o toksikoloških učinkih  
   Na voljo ni nobenih informacij.  

   

ODDELEK 12: Ekološki podatki  
   

12.1  Strupenost  
   Na voljo ni nobenih informacij.  

12.2  Obstojnost in razgradljivost  
   Netopljivi del se da v primernih čistilnih napravah izločiti mehansko.  

12.3  Zmožnost kopičenja v organizmih  
   Na voljo ni nobenih informacij.  

12.4  Mobilnost v tleh  
   Na voljo ni nobenih informacij.  

12.5  Rezultati ocene PBT in vPvB  
   Na voljo ni nobenih informacij.  

12.6  Drugi škodljivi učinki  
   Na voljo ni nobenih informacij.  

12.7  Dodatne okoljsko toksikološke informacije  
   Ni  

   

ODDELEK 13: Odstranjevanje  
   

13.1  Metode ravnanja z odpadki  
   Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi.  

   

ODDELEK 14: Podatki o prevozu  
   

14.1  Številka ZN  
   Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.  

14.2  Pravilno odpremno ime ZN  
   Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.  

14.3  Razredi nevarnosti prevoza  
   Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.  

14.4  Skupina pakiranja  
   Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.  

14.5  Nevarnosti za okolje  
   Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.  

14.6  Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika  
   Ni  

14.7  Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC  
   No transport as bulk according to IBC Code.  
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ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki  
   

15.1  Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes  
   Nacionalni predpisi  

   Razred ogrožanja vode (WGK)  

   Razred : nwg (Ne ogroža vode)   Klasifikacija v skladu z VwVwS    

15.2  Ocena kemijske varnosti  
   Na voljo ni nobenih informacij.  

   

ODDELEK 16: Drugi podatki  
   

16.1  Napotki za spremembe  

   
02. Razvrstitev snovi ali zmesi · 02. Elementi etikete · 02. Označevanje po odredbi (EU) št. 1272/2008 [CLP] · 03. 
Nevarne sestavine  

16.2  Okrajšave in akronimi  
   Ni  

16.3  Pomembni podatki o literaturi in virih  
   Ni  

16.4  
Razvrstitev zmesi in uporabljena metoda ocenjevanja po odredbi (EU) št. 1272/2008 

[CLP]  
   The classification was carried out according to the calculation method of the Preparations Directive (EC 1272/2008).  

16.5  Besedilo H- in EUH stavkov (Številka in polno besedilo)  
   H315  Povzroča draženje kože.  

 

16.6  Inštrukcije  
   Ni  

16.7  Dodatni podatki  
   Ni  

 
Podatki na tem varnostnem listu ustrezajo po najboljšem znanju našim spoznajem na dan, ko so bili natisnjeni. Informacije bi 
naj služile kot napotki za varno shranjevanje, predelavo, transport in odstranjevanje proizvoda, ki je naveden v tej varnostni 
listini. Podatki se ne dajo prenesti na druge proizvode. V kolikor se proizvod meša ali obdeluje z drugimi materiali, ali če je 
podvržen obdelavi, se podatki v tej varnostni listini, v kolikor iz tega ni mogoče sklepati izrecno česa drugega, ne morejo 
prenesti na novi material, ki je tako izdelan.  

 
 


