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VARNOSTNI LIST 
 

1.IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 

 
1.1.Identifikator izdelka  

Trgovska oznaka: BALLISTOL OLJE 
 
Šifra proizvoda:  
 
1.2.Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe  
  
Vrsta pripravka in uporaba: vzdrževanje, čiščenje, mazanje kovinskih delov, preprečevanje rje 

vzdrževanje kovine, lesa, usnja, gume, sintetičnih materialov 
  nobena posebna uporaba ni odsvetovana 
 
1.3.Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista 
 
Dobavitelj 
Podjetje: KOPTEX  d.o.o. 
  Vodovodna pot 11, 5000 NOVA GORICA 
Država: SLO 
Telefon: 05-3308650;  
Fax: 05-3308666 
Email: info@koptex.com 
WWW: www.koptex.com 
 
Proizvajalec 
Podjetje: F.W.KLEVER GmbH 
  Hauptstr. 20, D-84168 Aham 
Država: NEMČIJA 
Telefon: +49 08744/9699-10; +49 08744/9699-30 
Fax +49 08744/9699-96   
Email: info@ballistol.de 
www: ballistol.de 
 
1.4.Telefonska številka za nujne primere 

 

112 – Center za javljanje in obveščanje                    (na voljo 24 ur) 

 

Telefon:  +386-5-3308650    KOPTEX d.o.o., Vodovodna pot 11, 5000 NOVA GORICA 
  (na voljo od ponedeljka – petka v času uradnih ur  8-16) 
 
Telefon:  +49 (0)8744/9699-30 F.W.KLEVER GmbH; dr.Zettler 
  (na voljo od ponedeljka – petka v času uradnih ur, 8,00-16,00) 
 

2.DOLOČITEV  NEVARNOSTI 

 
2.1.Razvstitev  snovi ali zmesi 
 
Razvrstitev v skladu z uredbo (ES) 1272/2008 
 
Nevarnosti za zdravje  
Nobena pri normalni uporabi. 
 
Fizikalne in kemijske nevarnosti  
Nobena pri normalni uporabi. 
 
Nevarnosti za okolje 
Nobena pri normalni uporabi. 
 
Izdelek ni razvrščen, kot nevaren po določilih zadnje veljavne izdaje Direktiv in  Uredb EU za razvrstitev pripravkov.  
Eventualne dodatne informacije glede na nevarnost za zdravje in/ali okolje so navedene v 11. in 12. oddelku tega varnostnega lista.  
Celoten tekst stavkov za nevarnost (R) in oznake za nevarnost (H) je naveden v 16. oddelku varnostnega lista 

 
2.2 Elementi etikete.  
 
Etiketiranje nevarnosti v skladu z uredbo (ES) 1272/2008  in kasnejšimi spremembami in prilagoditvami.  
 
Etiketa  v skladu z uredbo ES 1272/2008 
 
Piktogram  za nevarnost: 
 

/ 

 
Opozorilna beseda:  / 

mailto:info@koptex.com
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Stavki o nevarnosti (H): 
/ 
 
Previdnostni stavki (P): 
/ 
 
Vsebuje:  / 
 
2.3 Druge nevarnosti.  
Podatki niso razpoložljivi.  
 
 
2.2 Druge nevarnosti.  
Podatki niso razpoložljivi.  
 

3.SESTAVA /PODATKI  O SESTAVINAH 

 
3.1 Snovi 
/ 
 
3.2 Zmesi.  
 
 

Nevarne sestavine - 

kemijsko ime snovi 
EC številka CAS številka INDEKS številka 

Razvrstitev  

67/548/EGS 

Razvrstitev 

1272/2008(CLP) 

Koncentracija 

(masni %) 

       

 
Izdelek ne vsebuje zdravju škodljive sestavine. 

 
Celoten tekst stavkov za nevarnost (H) je naveden v 16. oddelku varnostnega lista. 
 

4.UKREPI ZA PRVO POMOČ 

 
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč.  
VDIHAVANJE: prizadeto osebo prenesite na sveži zrak, kjer naj počiva v udobnem pokončnem  sedečem položaju.  
ZAUŽITJE: posebni ukrepi niso potrebni.  
STIK S KOŽO: posebni ukrepi niso potrebni.  
STIK Z OČMI: poskrbite, da odstranite kontaktne leče iz oči pred izpiranjem. Takoj izpirajte previdno z veliko vode. Pri tem držite veke dvignjene. Poiščite  
zdravniško pomoč  v primeru trajajočih težavah. 

 
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.  
Ravnajte se po zdravnikovih navodilih. Simptomatsko zdravljenje. 
Resnost opisanih simptomov se razlikuje odvisno od koncentracije in trajanja izpostavljenosti. Pri zaužitju lahko pride do perforacije. 
Zdraviti simptomatično. 
 

5.PROTIPOŽARNI UKREPI 

 
5.1 Sredstva za gašenje.  
 PRIMERNA SREDSTVA ZA GAŠENJE  
pena, CO2, ABC prah 
 
NEPRIMERNA SREDSTVA ZA GAŠENJE  
Voda v polnem curku  
 
5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo.  
NEVARNOSTI PRI IZPOSTAVITVI POŽARU  
Posebna nevarnost zaradi snovi, pripravka, njihovih produktov izgorevanja, ter plinov ki se pri tem razvijajo: NOx, CO, CO2.  
 
5.3 Nasvet za gasilce.  
SPLOŠNI PODATKI  
Izpostavljenost vsebnikov požaru lahko povzroči povišanje tlaka in nevarnost eksplozije vsebnika. 
Ostanke po požaru in kontaminirano vodo za gašenje v odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi. 
 
OPREMA  
Posebna zaščitna oprema za gasilce: dihalni aparat z neodvisnim izvorom zraka (izolirni).  
Pri gašenju uporabljati brizgalke z razpršenim vodnim curkom.  
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6.UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH 

 
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili.  
Za podatke, ki se nanašajo na nevarnosti za okolje in zdravje, na zaščito dihalnih poti, na prezračevanje se ravnajte po ostalih oddelkih tega varnostnega 
lista.  
Velika nevarnost zdrsa zaradi izlitega/razlitega proizvoda.  
 
6.2 Okoljevarstveni ukrepi.  
Preprečite, da bi preparat prišel v kanalizacijo, površinske vode, talnico ali v omejena področja.  
 
6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje.  
Če je mogoče ustaviti uhajanja brez tveganja. Vpiti ostanke z vpojnim sredstvom  (npr. žaganje, pesek, sredstva za splošno rabo, …).  
Odstranitev kontaminiranega materiala mora biti izvršena v skladu z določili iz oddelka 13.  
 
6.4 Sklicevanje na druge oddelke.  
Eventualne informacije glede na izpostavljenost, osebno zaščito in odpadke so navedene v oddelkih  8., 11.  in 13.  
Na voljo ni nobenih informacij. 
 

7.RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE 

 
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje.  
Preberite  in upoštevajte priporočila proizvajalca. Posebni ukrepi niso potrebni, če izdelek pravilno uporabljamo. 
 
Higienski ukrepi  
Takoj slecite vsa kontaminirana, umazana ali prepojena oblačila.  Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.  

Preprečiti stik z očmi. 
 
Informacije o protipožarni in protieksplozijski zaščiti  
/ 
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo.  
Zahteve po skladiščnih prostorih in posodah  
Hraniti samo v originalni posodi.  
Dodatne  informacije o pogojih skladiščenja  
Priporočena temperatura skladiščenja: sobna  temperatura.  
Rok uporabe: Pri ustreznem shranjevanju je izdelek neomejeno stabilen. 
Razred skladiščenja:  12  
 
7.3 Posebne končne uporabe.  

Opredeljene uporabe za ta izdelek so podrobno opisane v oddelku 1.2. 

Na voljo ni nobenih drugih informacij. 

 

8.NADZOR  IZPODSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA 

 
8.1 Parametri nadzora.  
 

Opis  
 

Tip  
 

Država  
 

MV/8h 
mg/m3 

 
ppm 

KTV/15 min 
mg/m3 

 
ppm 

 
 

/        

WEL/MV = mejna vrednost (izpostavljenost) na delovnem mestu 
KTV=kratkotrajna vrednost 
SUP = priporočilo dobavitelja 
 
8.2 Nadzor izpostavljenosti.  
TEHNIČNO TEHNOLOŠKI NADZOR 
/ 
 
ZAŠČITA DIHAL  
Če so mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu presežene je potrebno nositi respirator  
Propan v splošnem: pri preseženih koncentracijah uporabljati izolirni aparat! Vrsta filtra AX – rjavi, v skladu z EN 371.  
 
ZAŠČITA ROK  
Ballistol je dermatološko testirani in ocenjen kot "zelo dobro", zato zaščita rok ali kože ni potrebna.  
 
ZAŠČITA OČI  
Če obstaja nevarnost brizga v oči: zaščitna očala 
 
ZAŠČITA KOŽE  
Ni potrebno. 

 
Ne jesti, ne piti in ne kaditi med ravnanjem z izdelkom, po končanem delu roke dobro umiti z vodo in milom.  
 

9.FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 

 
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih.  
 
Videz:   mastna tekočina;  rumenkaste barve  
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Vonj: karakterističen 
Meja vonja: ni razpoložljivo  
pH ca.8 ; emulzija v vodi 
Tališče in ledišče DIN ISO 3016: ni razpoložljivo  
Vrelišče:  ni razpoložljivo 
Interval destilacije: ni razpoložljivo 
Plamenišče: 55 ° C 
Hitrost izhlapevanja: ni razpoložljivo 
Vnetljivost snovi v trdnem stanju in plinov: ni razpoložljivo 
Spodnja meja vnetljivosti: ni razpoložljivo  
Zgornja meja vnetljivosti: ni razpoložljivo  
Spodnja meja eksplozivnosti: ni 
Zgornja meja eksplozivnosti: ni 
Parni tlak: ni razpoložljivo 
Gostota pare: ni razpoložljivo 
Relativna gostota pri 20°C, 1013 hPa: 0,884 g / cm ³ (20°C, 1 atm) 
Topnost pri 20°C, 1013 hPa: v vodi: ne meša se-tvori se emulzija 
Koeficient razmerja n-oktanol/voda: ni razpoložljivo 
Temperatura vžiga: ni razpoložljivo 
Temperatura razgraditve: ni razpoložljivo  
Kin.viskoznost: ca. 195 mm2/2 20°C 
 
9.2 Drugi podatki.  

Na voljo ni nobenih drugih informacij. 

 

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 

 
10.1 Reaktivnost.  

Na voljo ni nobenih informacij. 

 
10.2 Kemijska stabilnost.  

Na voljo ni nobenih informacij. 

 
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij.  

Na voljo ni nobenih informacij. 

 
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti.  

Na voljo ni nobenih informacij. 

 
10.5 Nezdružljivi materiali.  
Reagira z močnimi oksidanti.  
 
10.6 Nevarni produkti razgradnje.  
Ogljikov monoksid, ogljikov dioksid.  
Izdelek je stabilen pri normalnih pogojih shranjevanja. 
Proizvod se ne sme označiti kot lahko vnetljiv- negativen test. 
 

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI 

 
11.1 Podatki o toksikoloških učinkih.  
Akutna strupenost/draženje/preobčutljivost  
LD50 akutno, oralno:  /    opomba: ni zaznan toksični učinek 
LD50 akutno, dermalno: /  opomba: ni zaznan toksični učinek 
dražilno za oči: rahlo draži oči;   opomba: na podlagi izkušenj 
preobčutljivost  kože: dražilno   opomba: na podlagi izkušenj 
 

12. EKOLOŠKI PODATKI 

 
Uporabljajte v skladu z dobrimi delovnimi navadami. 
 
12.1 Strupenost.  

Na voljo ni nobenih informacij. 

 
12.2. Obstojnost in razgradljivost. 
biološka razgradljivost:  izdelek je biološko razgradljiv  
 
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. 
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12.6 Drugi škodljivi učinki.  

Na voljo ni nobenih informacij. 

 

13. ODSTRANJEVANJE 

 
13.1 Metode ravnanja z odpadki.  
Odstranjevati kot odpadno olje. 
Odstranjevanje odpadkov mora biti zaupano družbi, pooblaščeni za delo z odpadki z upoštevanjem državnih in eventualno lokalnih predpisov.  
Šifra odpadka : 13 02 07 * lahko biorazgradljiva motorna, strojna in mazalna olja 
 
Odpadki, označeni z zvezdico, se štejejo za nevarne odpadke v skladu z Direktivo 2008/98/EC o nevarnih odpadkih. 
 
KONTAMINIRANA EMBALAŽA  
Kontaminirano embalažo je potrebno v kolikor je mogoče ustrezno izprazniti in reciklirati ali ponovno uporabiti, če je to izvedljivo. 
 

14. PODATKI O PREVOZU 

 
Izdelek ni razvrščen kot nevarno blago v skladu z mednarodnimi predpisih o prevozu nevarnega blaga (IMDG, IATA, ADR / RID). 
 
Cestni n železniški prevoz:  
Razred ADR/RID:   3  
UN št.:   1268 
Embalažna skupina:  III 
Nalepka nevarnosti:  3 
Številka Kemler:    30 
Omejene količine:   5 L 
Koda za omejitev v tunelu: D/E 
Tehnično ime:  naftni destilati, n.d.n.  
 

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI  

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

Razvrščanje, pakiranje in označevanje izdelka na podlagi Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi/pripravkov,  Zakona o 

kemikalijah, Direktive 67/548/EGS, Direktive 1999/45/ES, Direktive 2006/8/ES, Uredbe (ES) 1907/2006 in Uredbe (ES)1272/2008: 

 
Stopnja nevarnosti za vodo:        1(rahlo onesnažuje vodno okolje)  
 
Kategorija Sevesso:          / 
 
Omejitve, povezane z izdelkom ali vsebuje snovi, ki v skladu s Prilogo XVII Uredbe (ES) št 1907/2006  / 
 
Snovi iz Candidate List ( (člen 59 REACH):       /  
  
Snovi, ki so predmet avtorizacije (priloga XIV REACH)      /   
 
Zdravstvene kontrole.  
Delavci, ki so izpostavljeni temu kemičnemu izdelku, nevarnemu za zdravje, morajo biti pod zdravstvenim nadzorom v skladu z veljavnimi predpisi.  
 
15.2 Ocena kemijske varnosti.  
Ni bila opravljena ocena kemične varnosti.  
 

16. DRUGI PODATKI 

 
Pri ravnanju in skladiščenju upoštevati nacionalne in lokalne predpise v zvezi s kemikalijami. 
 
Besedila stavkov nevarnosti (H), ki so navedena v oddelkih  2-3 varnostnega lista:  
/ 
 
SPLOŠNA BIBLIOGRAFIJA:  
 
1. Direktiva 1999/45/CE in kasnejše spremembe  
2. Direktiva 67/548/CEE in kasnejše spremembe in prilagoditve  
3. Uredba (ES) 1907/2006 Evropskega Parlamenta (REACH)  
4. Uredba (ES) 1272/2008 Evropskega Parlamenta (CLP)  
5. Uredba (ES) 790/2009 Evropskega Parlamenta (I Atp. CLP)  
6. Uredba (ES) 830/2015 Evropskega Parlamenta  
13. Zakon o kemikalijah 
14. Varnostni list proizvajalca: F.W.KLEVER GmbH; Revizija št. 04.10.2013 (D) version 1.3 Izdelek:  Universalöl-flüssig 
 
Opomba za uporabnika:  
podatki , ki jih vsebuje ta varnostni list, se nanašajo na znanje, ki ga imamo na razpolago na dan zadnje izdaje. Uporabnik se mora prepričati o primernosti 
in popolnosti podatkov v zvezi s specifično uporabo izdelka.  
Tega dokumenta ne smemo interpretirati kot garancijo o nekaterih specifičnih lastnosti izdelka.  
Ker uporaba izdelka ni pod našo neposredno kontrolo, mora uporabnik obvezno, na lastno odgovornost upoštevati veljavne predpise in navodila v zvezi z 
higieno in varnostjo. Ne prevzemamo odgovornost za nepravilno uporabo.  
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SPREMENJENI ODDELKI GLEDE NA PREJŠNJO REVIZIJO: / 

 

Zbrane informacije temeljijo na trenutnem znanju in opisujejo izdelek glede na ustrezne varnostne ukrepe. Informacije ne predstavljajo jamstva za lastnosti 
izdelka. 


