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  1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 
 

1.1 Identifikator izdelka 
 
Trgovska oznaka   LIQUITEX SOLUVAR MATTE VARNISH 
Snov/zmes   zmes 

 
1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe 

 
Identificirane uporabe:  lak za olje in akrilne slike 
Odsvetovane uporabe:     niso poznane 

 
1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista 
 
Proizvajalec/dobavitelj:      Prodajalec: 
 
ColArt International SA      Art, Ljubljana, d.o.o. 
5 Rue Rene Panhard      Rimska cesta 2 
Z.I .Nord        1000 Ljubljana 
FR-72021 Le Mans Cedex 2 
Lefranc-Bourgeois@colart.fr 
 
tel : +33 2 43 83 83 00     tel: 01 54 100 46 
   
Elektronski naslov odgovorne osebe za sestavo varnostnega lista: 

Jon Lloyd Group Regulatory Affairs Manager +44 (0)20842434224; j.lloyd@colart.co.uk 
 
1.4 Telefonska številka za nujne primere 

 
Klic v sili v Sloveniji: 112 

 
2. DOLOČITEV NEVARNOSTI 

 
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi 

 
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) Št. 1272/2008  

 
Fizikalne nevarnosti   Flam. Liq. 3 - H226 
Nevarnost za človeško zdravje:  Elicitation - EUH208, STOT RE 1 - H372 
Nevarnost za okolje  Aquatic Chronic 2 - H411 
 
Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16. 
 
2.2 Elementi etikete 
 
Razvrstitev na podlagi     uredbe (ES) Št. 1272/2008 
 
Piktogrami: 

 
 
 

mailto:j.lloyd@colart.co.uk


Art, Ljubljana, d.o.o. 

Rimska cesta 2 

1000 Ljubljana 

 

Varnostni list 
v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 

 

Stran : 2 / 12 
 

Datum prejšnje izdaje: - LIQUITEX SOLUVAR MATTE 
VARNISH 

Verzija 1.2 

Datum izdaje:       25.05.2017 
Datum prejšnje izdaje: 06.04.2016 

 

Opozorilna beseda:   Nevarno 
 
Stavki o nevarnosti: 
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. 
H372 Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. 
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
EUH208 Vsebuje zmes: 3-[-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terc-butil-4-hidroksifenil]propionil-z-
hidroksipoli(oksietilena) in --3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terc-butil-4-hidroksifenil]-propionil---3-[3-(2H-
benzotriazol-2-il)-5-terc-butil-4-hidroksifenil]propioniloksipoli(oksietilena. Lahko povzroči alergijski odziv. 
EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. 
 
Vsebuje: Stoddard-topilo 
 
Previdnostni stavki: 
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje 
prepovedano. 
P261 Ne vdihavati hlapov/razpršila. 
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. 
P273 Preprečiti sproščanje v okolje. 

P403 + P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. 
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. 
P102 Hraniti zunaj dosega otrok. 
P103 Pred uporabo preberite etiketo 
 
2.3 Druge nevarnosti  
 
Izdelek ne vsebuje nobenih PBT ali vPvB snovi. 
          

3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH 

 
       3.2. Zmesi 

 
Kemijsko ime CAS 

EC 
Indeks 

REACH 
reg.št. 

Vsebnost  Razvrstitev po Uredbi 
(ES) 1272/2008 

stoddard-topilo 8052-41-3 
232-489-3 

649-345-00-4 

- 30-60% Flam. Liq. 3 - H226 
STOT RE 1 - H372 
Asp. Tox. 1 - H304 
Aquatic Chronic 2 - H411 

Ogljikovodiki, C10-C12, <2% aromati 90622-57-4 
923-037-2 

- 

01- 
2119471991-

29xxx 

10-30% Flam. Liq. 3 - H226 
Asp. Tox. 1 - H304 
Aquatic Chronic 4 - H413 

Ogljikovodiki, C14-C18, <2% aromati 64742-47-8 
927-632-8 

- 

01- 
2119457736-

27-0001 

5-10% Asp. Tox. 1 - H304 
 

Borovo olje 8002-09-3 
- 
- 

- <2,5% Acute Tox. 4 - H302 
Eye Irrit. 2 - H319 

Nonan 111-84-2 
203-913-4 

- 

01- 
2119463259-

31-XXXX 

1-5% Flam. Liq. 3 - H226 
Aquatic Acute 1 - H400 
M faktor (Akutno) = 1 

1,2,4-trimetilbenzen 95-63-6 
202-436-9 

601-043-00-3 

- 1-5% Flam. Liq. 3 - H226 
Acute Tox. 4 - H332 
Skin Irrit. 2 - H315 
Eye Irrit. 2 - H319 
STOT SE 3 - H335 
Aquatic Chronic 2 - H411 
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Toluen  108-88-3  
 203-625-9 

601-021-00-3 

01- 
2119471310-

51-XXXX 

<1% Flam. Liq. 2 - H225 
Skin Irrit. 2 - H315 
Repr. 2 - H361d 
STOT SE 3 - H336 
STOT RE 2 - H373 
Asp. Tox. 1 - H304 
Aquatic Chronic 3 - H412 

zmes: 3-[-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terc-
butil-4-hidroksifenil]propionil-z-
hidroksipoli(oksietilena) in --3-[3-(2H-
benzotriazol-2-il)-5-terc-butil-4-
hidroksifenil]-propionil---3-[3-(2H-
benzotriazol-2-il)-5-terc-butil-4-
hidroksifenil]propioniloksipoli(oksietilena 

- 
400-830-7 

607-176-00-3 

01- 
0000015075-

76-XXXX 

<1% Skin Sens. 1 - H317 
Aquatic Chronic 2 - H411 

 
Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16. 
 

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ 
 

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč 
 
Splošno  Če se neugodje nadaljuje, poiskati zdravniško pomoč. Pokažite ta varnostni list  

medicinskemu osebju. 
Vdihavanje Premakniti izpostavljenega na svež zrak, naj mu bo toplo in naj počiva v položaju 

udobnem za dihanje. Sprostite zapete dele oblačil kot npr. kravato, ovratnik ali pas. 
Če so simptomi hudi ali ne minejo, poiskati zdravniško pomoč. 

Stik s kožo  Sprati z vodo. 
Stik z očmi Sprati z vodo. Če se neugodje nadaljuje, poiščite zdravniško pomoč. 
Zaužitje Temeljito sprati usta z vodo. Poiskati zdravniško pomoč/nasvet, če se ne počutite 

dobro. Ne izzivati bruhanja, razne če je to naročil zdravnik. 
Zaščita za  Reševalci bi morali nositi ustrezno zaščitno opremo med reševanjem. 
reševalce 
 
4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 
 
Splošno  Resnosti opisanih simptomov se razlikujejo glede na koncentracijo in 

trajanja izpostavljenosti. 
Vdihavanje Nobeni posebni simptomi niso znani. 
Stik s kožo  Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. 
Stik z očmi Nobeni posebni simptomi niso znani. Lahko rahlo draži oči. 
Zaužitje Nobeni posebni simptomi niso znani. 
 
4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja        

 
 Zdraviti simptomatsko.       
 

5. PROTIPOŽARNI UKREPI 

 
5.1 Sredstva za gašenje  
 
Ustrezna sredstva za gašenje  Izdelek je vnetljiv. Pogasiti z na alkohol odporno peno, ogljikovim  

dioksidom, suhim prahom ali vodno meglo. Uporabiti gasilna 
sredstva glede na okoliški požar. 
 

Neustrezna sredstva za gašenje  Ne uporabiti vodnega curka, saj lahko razširi požar. 
 

5.2 Posebne nevarnosti v      
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zvezi s snovjo ali zmesjo 

 
Posebne nevarnosti  Posode lahko v primeru segrevanja raznese ali lahko tudi 

eksplodirajo, zaradi naraščanja pritiska v posodi. Vnetljiva tekočina 
in hlapi. Hlape lahko vname iskra, vroča površina ali žerjavica. Hlapi 
lahko tvorijo z zrakom eksplozivno zmes. Kontaminirana gasilna 
voda, ki se je izlila v odtoke, lahko predstavlja nevarnost požara ali 
eksplozije. 

 
Nevarni produkti razgradnje Termična razgradnja ali produkti izgorevanja lahko vključuje sledeče 

snovi: zdravju škodljivi plini ali hlapi. 
   
5.3 Nasvet za gasilce 

 
Nasveti o zaščitnih ukrepih            Ne vdihavati plinov in hlapov požara. Evakuirajte območje. Stojte v  
med gašenjem požara   smeri vetra, da se izognete vdihavanju plinov, hlapov, ali dima. 

Zaprte prostore je potrebno pred vstopom prezračiti. Hladiti posode, 
ki so izpostavljene vročini z razpršenim vodnim curkom in jih 
odstraniti iz območja požara, če se to da storiti brez tveganja. Hladiti 
posode, ki so izpostavljene vročini, dokler ni požar dobro pogašen. 
Če se puščanje ali razlitje, ni vnelo, uporabiti pršenje vode, da se 
razprši hlape in zaščiti ljudi, pred stopanjem po razlitju. Preprečiti 
sproščanje v vodno okolje. Nadzirati je potrebno pobeglo vodo z 
zajezitvijo in preprečevanjem, da bi prišla v odtoke in vodovje. Če 
nastane tveganje za onesnaženje vode, je potrebno obvestiti Center 
za obveščanje. 

 
Posebna varovalna oprema  Nositi avtonomni dihalni aparat z zaprtim krogom in ustrezna 
za gasilce     zaščitna oblačila. Oblačila gasilcev, ki ustrezajo standardu SIST  

EN 469 (vključno s čeladami, zaščitnimi škornji in rokavicami) bodo    
zagotavljala osnoven nivo zaščite za kemijske nezgode. 
    

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH 

 
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili 

 
Osebni varnostni ukrepi  Nosite zaščitna oblačila kot navedeno v oddelku 8 tega varnostnega  

lista. Nobeno ukrepanje se ne sme izvesti, brez ustreznega 
usposabljanja ali če vključuje osebno tveganje. Evakuirati območje. 
Zagotoviti zadostno prezračevanje. Blizu razlitja ne sme biti nobenih 
isker, kajenja, plamenov ali drugih virov vžiga. Takoj odstraniti vsa 
oblačila, ki so bila kontaminirana. 

 
 6.2 Okoljevarstveni ukrepi    
  
 Okoljevarstveni ukrepi  Preprečiti izlitje v odtoke, kanalizacijo ali v tla. Preprečiti sproščanje 

v vodno okolje. 
   
 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje     

 
Metode za čiščenje  Nosite zaščitna oblačila kot navedeno v oddelku 8 tega varnostnega  

lista. Takoj očistiti razlitje in ga varno odstraniti. Odstraniti vse vire 
vžiga, če je to varno. Blizu razlitja ne sme biti nobenih isker, kajenja, 
plamenov ali drugih virov vžiga. Ne dovoliti, da bi izdelek prišel v 
zaprte prostore zaradi nevarnosti eksplozije. Manjše količine 
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popivnajte s papirnatimi brisačami in pustite da izhlapijo hlapi na 
varnem mestu. Ko je izhlapevanje končano, odstranite brisače v 
ustrezno posoda za odpadke in jo varno zaprite. Sperite 
kontaminirano območje z veliko vode. Temeljito se umijte po čiščenju 
razlitja. Nevarno za vodno okolje. Za odstranjevanje glejte oddelek 
13. 

 
 6.4 Sklicevanje na druge oddelke 

  
Osebna varovalna oprema                Glej oddelek 8 
Za dodatne podatke o nevarnostih za zdravje  Glej oddelek 11 
Za dodatne podatke o ekoloških nevarnostih  Glej oddelek 12 
Ravnanje z odpadki     Glej oddelek 13 

 
7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE 

 

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje 
 
Previdnostni ukrepi za   Hraniti izven dosega otrok. Preberite in sledite navodilom  
varno ravnaje   proizvajalca. Nositi je potrebno osebna varovalna oblačila kot  

navedeno v oddelku 8 tega varnostnega lista. Hraniti ločeno od 
hrane, pijače in krmil.  Z vsemi pakiranji in posodami ravnajte 
previdno, da zmanjšate nevarnost za izlitje. Preprečiti nastajanje 
meglic. Izdelek je vnetljiv. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, 
isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. 
Sum škodljivosti za nerojenega otroka.  
Nosečnice ali doječe matere ne smejo delati s tem izdelkom, če 
obstaja tveganje za izpostavljenost. Preprečite sproščanje v vodno 
okolje. Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi 
ukrepi. Ne rokujte s poškodovanimi embalažami izdelka brez osebne 
zaščitne opreme. Posode po uporabi ne uporabite ponovno. 

 
         Nasveti o splošni higieni na  Takoj umiti kontaminirano kožo. Sleči kontaminirana oblačila. 
         delovnem mestu   Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. 

          
      7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo 

 
Pogoji za varno skladiščenje       Hraniti zaklenjeno. Hraniti ločeno od oksidantov, vročine in  

plamenov. Hraniti le v originalni posodi. Posode hraniti tesno zaprte, 
na hladnem in dobro prezračevanem mestu. Posode morajo biti 
postavljene pokončno. Zaščititi posode pred poškodbami. 

 
        Razred skladiščenja  Vnetljive tekoče kemikalije. 
 
      7.3 Posebne končne uporabe  Identificirane uporabe so podane v oddelku 1.2 

 
8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA 

 
 8.1 Parametri nadzora 

 
Mejne vrednosti sestavin :  

 
1,2,4‐trimetilbenzen, CAS: 95-63-6 
 
Slovenija: MV: 100 mg/m3, 20 ppm, Opomba: EU* 
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Toluen, CAS:108-88-3 
 
Slovenija: MV: 192 mg/m3, 50 ppm, KTV: 2, Opomba: K, BAT, EU** 
 
Biološke mejne vrednosti za toluen: 
 

 
Vir podatkov: 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 in 38/15) 
 
8.2 Nadzor izpostavljenosti 

 
8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor Zagotavljati zadostno prezračevanje.  

 
      8.2.2 Osebni varnostni ukrepi 
 

Zaščita dihal     Ni posebnih zahtev. Zagotoviti zadostno prezračevanje. Velika razlitja: Če je 

prezračevanje nezadostno, se mora nositi ustrezna zaščita za dihala.  
 

Zaščita rok Nositi zaščitne rokavice. Najbolj ustrezne zaščitne rokavice se mora izbrati v 
posvetovanju z dobaviteljem zaščitnih rokavic, ki lahko predloži podatke o 
času preboja materiala zaščitnih rokavic. Za zaščito rok pred kemikalijami se 
mora uporabljati zaščitne rokavice, ki so skladne s SIST EN 374. 
Upoštevajoč podatke, ki jih je dal proizvajalec zaščitnih rokavic, je potrebno 
med uporabo preveriti ali zaščitne rokavice obdržijo svoje zaščitne lastnosti 
in jih je potrebno zamenjati takoj, ko se opazi kakršnokoli poslabšanje. 
Priporoča se pogosta menjava. 
 

Zaščita za oči   Preprečiti stik z očmi. Večja razlitja: Vkolikor ocena tveganja predvideva 

možnost stika, je potrebno nositi zaščitna očala, ki so v skladu s standardom 
SIST EN 166. 

 
Zaščita kože in telesa Nositi ustrezna oblačila, da se prepreči vsakršen stik s kožo. 

 
Higienski ukrepi Po rokovanju z izdelkom si je potrebno temeljito umiti roke. Med uporabo ne 

jesti, ne piti in ne kaditi. Oprati kontaminirana oblačila pred ponovno 
uporabo. 

 
8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja 

 
      Posode hraniti tesno zaprte, ko niso v uporabi. Preprečiti sproščanje v okolje. 
 

 

 Ime snovi Karakteristični pokazatelj 
Biološki vzorec Čas vzorčenja 

Biološke mejne vrednosti (BAT) 

Toluen toluen kri ob koncu delovne izmene 
10,85mmol/l 
(1,0 mg/l) 

  zadnji izdihani zrak V času izpostavljenosti 
0,83mmol/l 
(20 ppm) 

 hipurna kislina urin ob koncu delovne izmene 
1,58 mol/mol kreatinina* 
(2,50 g/g kreatinina*) 

 o-krezol urin ob koncu delovne izmene 
1,05 mol/mol kreatinina* 
(1,0 mg/g kreatinina*) 
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9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 
 

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 
 
 

Videz Tekočina 

Barva  Brezbarvna  

Vonj Značilen  

Mejne vrednosti vonja Ni podatka 

pH vrednost Ni podatka 

Vrelišče Ni podatka 

Tališče Ni podatka 

Plamenišče 41oC (zaprta posoda) 

Zgornje/spodnje meje vnetljivosti 
ali eksplozivnosti 

0,9 vol% 

Temperatura samovžiga >250oC 

Parni tlak  2 mmHg 

Gostota  Ni podatka 

Topnost v vodi <0,1 Ni topna v vodi 

Viskoznost 134 s 

Relativna gostota Ni podatka 

     
      9.2 Drugi podatki  Ni podatka. 
 

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 

 
     10.1 Reaktivnost   
       

Nobene nevarnosti reaktivnosti v povezavi s tem izdelkom niso znane. 
 

     10.2 Kemijska stabilnost 
 

Izdelek je stabilen pri normalnih temperaturnih pogojih in pri priporočeni uporabi. Izdelek je stabilen 
pri predpisanih skladiščnih pogojih. 

 
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij 
 

Sledeči materiali lahko močno reagirajo z izdelkom: oksidanti. 
 

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti 
 

Izogibati se je potrebno vročini in drugim virom vžiga. Posode lahko v primeru segrevanja raznese ali 
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lahko tudi eksplodirajo, zaradi naraščanja pritiska v posodi. Preprečiti statično naelektrenje in 
nastajanje isker. 
 

10.5 Nezdružljivi materiali 
 
Oksidanti. Kisline – oksidativne. 
 

10.6 Nevarni produkti razgradnje 

 
Ne razpade, pri predvideni uporabi in skladiščenju kot priporočeno. Termalni razpad ali zgorevalni 
produkti lahko vključujejo naslednje snovi: zdravju škodljive pline ali hlape. 

 

 11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI 

 
11.1 Podatki o toksikoloških učinkih 

 
(a) akutna strupenost 
 
Akutna strupenost – oralno 
Opombe (oralno LD₅₀):  Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 
 
ATE oralno: 24.271,84 mg/kg 
 
Akutna strupenost - dermalno 

Opombe (dermalno LD₅₀): Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 
 
Akutna strupenost - inhalabilno 

Opombe (inhalabilno LC₅₀): Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 
 
ATE inhalabilno (plini): 247.286,72 ppm 
ATE inhalabilno (hlapi): 604,48 mg/l 
ATE inhalabilno (prah/meglica): 82,43 mg/l 
 
(b) jedkost za kožo/draženje kože 
 
Podatki živali:     Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. 
 
(c) resne okvare oči/draženje 
 
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 
 
 (d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože 
 
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 
 
(e) mutagenost za zarodne celice 
 
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 
 
(f) rakotvornost 
 
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 
 
IARC rakotvornost: Nobena od sestavin ni na seznamu ali je izvzeta. 
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(g) strupenost za razmnoževanje 
 
Sum škodljivosti za nerojenega otroka. 
 
(h) STOT – enkratna izpostavljenost 
 
Ni razvrščeno. 
 
(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost 
 
STOT RE 1 - H372 Škoduje organom  pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. 
 
(j) nevarnost pri vdihavanju.        
   
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 
 
 
Splošni podatki: 
Preprečiti stik med nosečnostjo/med dojenjem. Resnost opisani h simptomov se bo spreminjala 
odvisno od koncentracije in trajanja izpostavljenosti. 
 
Stik s kožo: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. 
 
Akutne in kronične nevarnosti za zdravje: Plini ali hlapi so zdravju škodljivi pri podaljšani 
izpostavljenosti ali v visokih koncentracijah. 
 
Pot vstopa: Zaužitje, vdihavanje, stik s kožo ali/in  z očmi. 
                          

12. EKOLOŠKI PODATKI 

 
12.1 Strupenost      
 
Strupenost:  Aquatic Chronic 2 - H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki 
 

Akutna strupenost – ribe                                Ni določeno 
Akutna strupenost – vodni nevretenčarji  Ni določeno 
Akutna strupenost – vodne rastline  Ni določeno. 
Akutna strupenost – mikroorganizmi  Ni določeno. 

 
12.2 Obstojnost in razgradljivost 

 
Razgradljivost izdelka ni znana. 
 
12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih 

 
Bioakumulacijski potencial: Ni podatka. 
 
12.4 Mobilnost v tleh 

 
Ni podatka. 
 
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB 

 
Ni podatka. 
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12.6 Drugi škodljivi učinki    
 

Niso znani. 

   
13. ODSTRANJEVANJE 

 
13.1 Metode ravnanja z odpadki 

 
Splošni podatki   Nastajanje odpadkov se mora minimizirati ali se jim je potrebno, kjer  

je to mogoče, izogniti. Kadar je le mogoče, ponovno uporabiti ali 
reciklirati izdelek. Ta material in njegova posoda se mora ta odvreči 
varno. Pri ravnanju z odpadki, se mora izvajati varnostne ukrepe, ki 
se nanašajo na izdelek. S praznimi posodami, ki niso bile očiščene 
ali sprane,  je potrebno rokovati previdno. Prazne posode ali tube 
lahko vsebujejo ostanke izdelka in so zato lahko nevarne. 
 

      Metode za odstranjevanje  Odpadke oddati pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih  

odpadkov. 
 

       Koda odpadka   08 01 11* Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali  
druge nevarne snovi 
 

Nacionalni predpisi glede odpadkov: 
- Uredba o ravnanju z odpadki  
- Uredba o ravnanju z embalažo  

 
14. PODATKI O PREVOZU 

 

14.1 Številka ZN:     UN1263   

 
14.2 Pravilno odpremno ime ZN:      

 
BARVAM SORODNE SNOVI 

 
PAINT RELATED MATERIAL 
 

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:    

 
ADR/RID razred:   3 
ADR/RID nalepka:   3 
IMDG razred:     3 
ICAO razred:     3 
 

 
 
 14.4 Skupina embalaže:      III 

 
14.5 Nevarnosti za okolje:    da 
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14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:  

 
EmS: F-E, S-E 
Emergency Action Code •3Y 
Koda omejitve za tunele: (D/E) 
 
14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC:  ni 

uporabno 

 
15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI 

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

   
Evropska unija 
Uredba 1907/2006/ES (REACH); Uredba 1272/2008/ES 
    
Predpisi v Sloveniji 
- Zakon o kemikalijah  
- Uredba o odpadkih  
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo  
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu  
 - Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu 
 

     15.2 Ocena kemijske varnosti   Ocena kemijske varnosti ni bila izdelana. 

 
16. DRUGI PODATKI 

 
16.1 Vir varnostnega lista: dobaviteljev varnostni list LIQUITEX SOLUVAR MATTE VARNISH z dne 
17.11.2015, št.artikla: 63112 
 
16.2 Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti in/ali previdnostnih stavkov    

 
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi 
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi 
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. 
H315 Povzroča draženje kože. 
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože 
H319 Povzroča hudo draženje oči. 
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. 
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. 
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico 
H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka. 
H372 Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti 
H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti 
H400 Zelo strupeno za vodne organizme 
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
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H413 Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme 
EUH208 Vsebuje Lahko povzroči alergijski odziv. 
   
16.3. Okrajšave in akronimi: 
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route 
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses 
EC50 = Median effective concentration 
LC50 = Lethal concentration, 50% 
LD50 = Median lethal dose 

 TWA. MV -  mejna vrednost poklicne izpostavljenosti 8 ur 
STEL, KTV – kratkotrajna mejna vrednost 15 min 
 

16.4. Metoda za oceno informacij iz člena 9 Uredbe (ES) št. 1272/2008, ki je bila uporabljena za 
razvrstitev 
 
STOT RE 1 - H372: : računska metoda 
Aquatic Chronic 2 - H411:  računska metoda 
Flam. Liq. 3 - H226: : ocena strokovnjaka 
 
16.5. Podatki o reviziji 
Datum prejšnje izdaje: 06.04.2016 
Revizijske opombe: poslovenili smo imena snovi v oddelku 2 in 3 

 
Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju v kakršnem je 
dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila 
lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s 
transportom in uporabo izdelka.  

Konec varnostnega lista 


