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VARNOSTNI LIST 
 
 

1.IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA 

 
1.1.Identifikator izdelka.  

Oznaka proizvoda:                   PLINSKA KARTUŠA BUTAN MIX  
   
Šifra proizvoda: CG190TS; CG190PROVIDUSTS; CG190INTERNATIONALTS 
 
1.2.Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe. . 
  
Vrsta pripravka in uporaba: plinski vložek / kartuša 
 
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 
Web: www.koptex.com 
 
Proizvajalec 
Podjetje:                    PROVIDUS Srl 

                C.so Piemonte 20 
                                        10088 - Volpiano (TO) 
Država: ITALIA 
Telefon: +39.011.9882245 
Fax +39.011.9953239    
Email: info@providusit.com 
Web:  www.providusit.co 
 
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:  +39.011.9882245                  PROVIDUS Srl 
                                                                                             (na voljo od ponedeljka – petka v času uradnih ur) 
 

2.UGOTOVITVE O NEVARNOSTI 

 
2.1.Razvrstitev  snovi ali zmesi. 
 
Razvrstitev v skladu z uredbo (ES) 1272/2008 

 
 
 
 
 

GH S02 
Flam. Gas 1  H220: Zelo lahko vnetljiv plin. 

 
 
 
 
 

GH S04 
Press. Gas   H280: Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo. 
 
Razvrstitev v skladu z direktivo  67/548/EGS ali direktivo 1999/45/ES 
 

   F+ - ZELO LAHKO VNETLJIVO 
 
R 12 Zelo lahko vnetljivo. 
 
Izdelek je razvrščen, kot nevaren po določilih zadnje veljavne izdaje Uredb EU za razvrstitev pripravkov.  

 
Informacije glede nevarnosti za človeka in okolje: 

mailto:info@koptex.com
http://www.providusit.co/
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Nevarnost za zdravje 
Direktno špricanje tekočega plina na kožo in v oči, lahko povzroči zamrznitev predelov kože in očesne veznice. Prisotnost plina v zaprtih prostorih lahko 
povzroči tveganje zadušitve; zagotavljati koncentracijo kisika nad 17% (standardna vrednost = 20,9%).  
V primeru pomanjkanja kisika, nepopolnem sežigu plina, se  lahko razvija strupen plin ogljikov monoksid. Z vdihavanjem čistega plina, se lahko znižajo 
aktivnost centralnega živčnega sistema, kar povzroča zaspanost in omotico. Dolgotrajna izpostavljenost lahko povzroči preobčutljivost srca (aritmijo). 
 
Fizikalne in kemijske nevarnosti 
Zelo lahko vnetljiv plin. Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo. 
 
Nevarnost za okolje 
Plin je hlapna organska spojina (HOS)  in kot tak je predmet foto-kemičnih reakcij, ki ustvarjajo nevarna onesnaževala (ozon, organski nitrati). 

 
Eventualne dodatne informacije glede na nevarnost za zdravje in/ali okolje so navedene v 11. in 12. oddelku tega varnostnega lista.  
 
2.2 Elementi etikete. 
 
Razvrstitev v skladu z uredbo (ES) 1272/2008 
 
Simbol/piktogram: 
 

 
 
 
 
 

GH S02                       GH S04 
 
Opozorilna beseda: Nevarno 
 
Stavki o nevarnosti (H): 
H220 Zelo lahko vnetljiv plin. 
H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo. 
 
Previdnostni stavki (P): 
P102: Hraniti zunaj dosega otrok. 
P210: Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. 
P377: Požar zaradi uhajanja plina: Ne gasiti, če puščanja ni mogoče varno zaustaviti. 
P381: Odstraniti vse vire vžiga, če je varno. 
P410 + P403: Zaščititi pred sončno svetlobo. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. 
 
2.2 Druge nevarnosti.  
Podatki niso razpoložljivi.  
 

3.SESTAVA /PODATKI  O SESTAVINAH 

 
Utekočinjen naftni plin (odišavljena zmes gorljivih plinov; stisnjena pod tlakom v tekočem stanju). Ne vsebuje 1,3-butadien (<0,1%).  
 
3.1 Snovi 

/    

 
3.2 Zmesi  
 

PLIN IZ PREDELAVE ZEMELJSKEGA OLJA; 

utekočinjeni 

   

Index št.: 649-202-00-6 
EC št.: 68476-85-7 
CAS št.: 270-704-2 
Št. reg.   01-2119486557 

97% izobutan/n-butan; 

3%propan  

F+; R12 

 

Flam. Gas 1 
H220 
Press. Gas 
H280 
 

Celoten tekst standardnih opozoril (R) in stavkov o nevarnosti (H) je naveden v 16 oddelku varnostnega lista. 
 

4.UKREPI ZA PRVO POMOČI 

 

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč.  
 
SPLOŠNI UKREPI: V primerih, ko dvomimo ali ko trajajo določeni simptomi, poiskati nasvet zdravnika ter mu pokazati varnostni list. V vsakem primeru ne 
dajati piti ter ničesar v usta prizadeti osebi, ki je v nezavesti.    
 
VDIHAVANJE: prizadeto osebo prenesite na sveži zrak, stran od kontaminiranega območja,  kjer naj počiva. V prisotnosti zadušljive atmosfere, nositi 
ustrezne dihalne aparate, medtem ko se pomaga prizadetim osebam. Ne nosite predmetov, ki lahko povzročijo eksplozije.  Takoj poiščite zdravniško 
pomoč. Če težave z dihanjem trajajo, izvajajte ustrezne ukrepe prve pomoči, glede na simptome.   
ZAUŽITJE: Pri trajajočih težavah poiščite zdravniško pomoč. Nenamerno zaužitje izdelka je malo verjetno, zaradi visoke hlapnosti izdelka. V primeru 
zaužitja, ne smete izzivati bruhanja in takoj poiskati zdravniško pomoč. 
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STIK S KOŽO: Če je prišlo do stika s tekočim proizvodom, potopimo ohlajene dele v vodo, približno 5 minut. Ne uporabljajte vroče vode. Ne drgnite. Če je 
prišlo do poškodbe kožnega tkiva, poiskati zdravniško pomoč. 
 
STIK Z OČMI: poskrbite, da odstranite kontaktne leče iz oči pred izpiranjem. Če je prišlo do stika s tekočim izdelkom, takoj izpirati z obilo vode, vsaj 15 
minut. Pri tem držite veke dvignjene. Ne uporabljajte vroče vode, ne drgnite. Če draženje oči traja ali pa se opazijo motnje vida ali poškodbe oči, poiščite 
zdravniško pomoč. 
 
4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli.  
VDIHAVANJE: do simptomov, povezanih z absorpcijo plina in par (zaspanost, trepetanje vida, možna aritmija ) lahko pride kasneje. Takoj, ko se pojavijo 
prvi simptomi, poiskati zdravniško pomoč in predložiti zdravniku etiketo izdelka ali varnostni list. 
ZAUŽITJE: lahko povzroči hude poškodbe (ozebline) na sluznici in tkivih v ustih, požiralniku in želodcu.  
STIK S KOŽO: informacije niso na voljo. 
STIK Z OČMI: informacije niso na voljo. 

 
4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja.  
Ravnajte se po zdravnikovih navodilih.  
Resnost opisanih simptomov se razlikuje odvisno od koncentracije in trajanja izpostavljenosti. 
 

5. PROTIPOŽARNI UKREPI 

 
5.1 Sredstva za gašenje.  
 PRIMERNA SREDSTVA ZA GAŠENJE  
ogljikov dioksid, kemični prah, pena. 
 
NEPRIMERNA SREDSTVA ZA GAŠENJE  
Voda v polnem curku , ker lahko povzroči širjenje požara. 
 
5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo.  
NEVARNOSTI PRI IZPOSTAVITVI POŽARU  
Posoda lahko eksplodira , če je izpostavljena toploti /ognju.  
 
POSEBNA TVEGANJA 
Eksplozija  lahko povzroči razvoj dražilnega dima  in strupenih  plinov (ogljikov monoksid) ter projekcijo kovinskih delov. 
 
5.3 Nasvet za gasilce.  
SPLOŠNI PODATKI  
Vsebnike umaknite iz območja požara, če je mogoče to storiti brez tveganja.  
Nikoli ne gasiti požar, če niste prepričani, da lahko takoj ustavite uhajanje plina.  Plin, ki  uhaja se lahko ponovno vname: zato je veliko bolje, da nenadno 
uhajanje plina onemogočimo z vžigom oblaka plina v smeri vira vžiga.  
Zagotovite intervencijo gasilcev, če niste prepričani,  da lahko hitro pogasite ogenj z gasilnimi mediji, ki jih imate na razpolago. 
Vedno imejte v mislih, da je izdelek , kadar je sproščen težji od zraka in se kot tak običajno zadržuje ob tleh. Za omejitev požara, uporabite vodni curek za 
ohlajanje posod, katere so izpostavljene toploti požara oz. so v bližini požara. 
 
OPREMA  
V primeru požara uporabiti primerno dihalno opremo odobrenega tipa (tip EN 137) in nositi zaščitno rokavice in posebna zaščitna oblačila . 
 

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH 

 
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili.  
Preverite nevarnost za tveganje eksplozije (prisotnost virov vžiga, poškodovane posode), odstranite vire vžiga in zagotovite ustrezno prezračevanje delovnih 
prostorov. Opozorite osebe v bližini na puščanja plina in nevarnost požara in eksplozije. 
Vedno imeti v mislih, da je plin težji od zraka in se zadržuje ob tleh . 
Vzpostavite postopke, ki jih predpisuje načrt za izredne razmere. V primeru hude nesreče nemudoma obvestite pristojne organe. 
Nositi osebno zaščitno opremo, kot je opisano v oddelku 8 tega varnostnega lista. Oddaljite neopremljene osebe. Preprečiti vdihavanje in stik s kožo in z 
očmi. Za podatke, ki se nanašajo na nevarnosti za okolje in zdravje, na zaščito dihalnih poti, na zračenje in na osebna zaščitna sredstva, se ravnajte po 
ostalih oddelkih tega varnostnega lista.  
Če se plin sprosti v zrak, lahko se tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom ter v prisotnosti že minimalnih virov vžiga/toplote lahko pride do eksplozije. 
 
6.2 Okoljevarstveni ukrepi.  
Skrbeti za zadostno prezračevanje. Vpijte razlitje izdelka z vpojnim materialom.  Preprečite  vstop v kanalizacijo in vodne vire.  Upoštevajte določila 
oddelkov 12 in 13. 
 
6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje.  
Če  izdelek ni hlapen, razlitje izdelka absorbirajte z vpojnim materialom (pesek, sepiolit , cement,  žagovina). Pri čiščenju ne uporabljati 
kovinskega/iskrečega orodja. Kontaminirane materiale pustiti  na prostem pred njihovo nadaljnjo prodajo. Pri čiščenju in odpravljanju posledit izpusta 
upoštevajte določila oddelkov 12 in 13. 
 
6.4 Sklicevanje na druge oddelke.  
Eventualne informacije glede na izpostavljenost, osebno zaščito in odpadke so navedene v oddelkih 7., 8., 11.  in 13.  
Pogasiti vse plamene in odstraniti možne vire vžiga ter prezračite prostor. Ne vdihavajte hlapov. 

 

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE 

 
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje.  
Preberite  in upoštevajte priporočila proizvajalca. Izdelek lahko ustvari eksplozivno atmosfero. Z vsebniki je potrebno ravnati previdno. . Hraniti ločeno od 
toplote, vročine ter isker in odprtega ognja. Zagotaviti zadostno prezračevanje delovnih prostorov in prostorov, kjer se izdelek uporablja. 
Kajenje na področju, kjer se ravna z izdelkom je prepovedano. Ne pršiti plina po odprtem plamenu ali vnetljivem materialu. Prepreči vsakršno tveganje 
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poškodbe plinskih posod (korozija,  naključni padci, mehanske nevarnosti). 
Redno preverjajte tesnenje plinske inštalacije in trošil (uporaba vode in milnice), izdelek hranite ločeno od virov vžiga (ogenj, iskre, ionizirajoča sevanja, 
laserski žarki , mikrovalovi, statična elektrika ). 
Preprečiti stik stisnjenega in utekočinjenega plina (razpršila) s kožo in očmi . Ne vdihavati plina,  niti plinov 
posledica zgorevanja plina (uporabljati osebno varovalno opremo  navedeno v oddelku 8). 
Ne jesti, piti ali kaditi med ravnanjem in /ali uporabo izdelka. 

 
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo.  
Hraniti v dobro zaprti originalni embalaži v suhem, dobro prezračevanem in hladnem prostoru, pri temperaturah nižjih od 50°C, ločeno od virov toplote/ognja 
/isker . 
Hramba posod s plinom v dobro prezračevanih prostorih, ki so ločeni od prostorov,  kjer se hrani oksidacijske ali gorljive snovi (kisik, dušikov oksid).  Hraniti 
ločeno od nezdružljivih snovi navedenih v oddelku 10. 

 
7.3 Posebne končne uporabe.  
Opredeljene uporabe za ta izdelek so podrobno opisane v oddelku 1.2. 
Sledite tehničnim navodilom za varno uporabo izdelka ( glej oddelek 16). Skrbno prebrati in zagotoviti razumevanje  navodil za montažo kartuše pred 
uporabo. 

 

8.NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA 

 
8.1 Parametri nadzora.  
Mejne  vrednosti za izpostavljenosti.  
Izogibajte se izpostavljanju koncentracij višjih od : 
 
Nevarne sestavine                                         MV (8h) KTV(15 min)   
  mg/m3 ppm mg/m3 ppm   

ALIFATSKI OGLJIKOVODIKI C1-C4 (propan, 
butan, isobutano) 

TWA  1000   ACGIH, 2009 

n-butan in izobutan TWA  800   NIOSH, 2001 

propan IDHL  2100   NIOSH, 1994 

ogljikov dioksid (CAS št.630-08-0) TWA  25   ACGIH, 2009 

WEL/TWA/MV = mejna vrednost (izpostavljenost) na delovnem mestu 
KTV=kratkotrajna vrednost 
SUP = priporočilo dobavitelja 
(C) = CEILING 
 
8.2 Nadzor izpostavljenosti.  
TEHNIČNO TEHNOLOŠKI NADZOR 
V prostorih kjer se ravna z izdelkom in se ga uporablja poskrbite za zadostno prezračevanje ter ustrezna sredstva za gašenje požara (gasilni aparati). 
Med uporabo preparata se ravnajte po etiketi s podrobnostmi o nevarnostih. Pri izbiri opreme za osebno zaščito se za nasvet po možnosti obrnite na svoje 
dobavitelje za kemične snovi. Sredstva za osebno zaščito morajo biti skladna s spodaj navedenimi veljavnimi standardi.  
 
Ocena tveganja izdelana v skladu s predpisi predvideva uporabo naslednje zaščitne opreme, upoštevajoč  posebna navodila, ki jih je dobavil proizvajalec 
zaščitne opreme : 
 
SPLOŠNI VARNOSTNI IN SANITARNI UKREPI 
Ne jesti, ne piti in ne kaditi med ravnanjem z izdelkom. Po končanem delu (na koncu vsake delovne izmene in pred jedjo, kajenjem in uporabo stranišča)  
dobro umiti roke.  
ZAŠČITA DIHAL  
Zaščita dihal pri nezadostnem zračenju – potrebno je nositi popolno zaščitno masko s filtrom za organske hlape (tip EN 136 ) ali, še bolje, dihalni aparat (tip 
EN 137) s polno masko. 
ZAŠČITA ROK  
Uporabljati  termo izolacijske rokavice ( tip EN 511 ). Rokavice s površino odporno na temperature do - 50°C. 
Material za rokavice mora biti neprepusten in odporen na izdelek.  Za dokončno izbiro materiala za delovne rokavice je potrebno upoštevati: razgrajevanje, 
čas trganja in prepustnost. V primeru, da ni mogoče predvideti odpornosti rokavic, jih je potrebno preizkusiti pred delom. Rokavice imajo čas rabe, ki je 
odvisen od trajanja izpostavitve.  
ZAŠČITA OČI  
Zaščitna očala (tip EN 166), zaščita za obraz . 
ZAŠČITA KOŽE  
Zaščitna delovna obleka (tip EN 340 ). 
 

9.FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 

 
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih.  
Izgled in barva:     tekočina pod pritiskom,  plin pri 15,6°C in 1 bar;  brezbarvna  
Vonj:     tipičen, rahlo aromatičen  
Prag zaznavnosti vonja:     n-butan, v območju 2,9 do 14,6 mg/m3  
pH:      n.a.60 ° C 
Zmrzišče :      nižje  od -130°C 
Plamenišče:     -74 °C 
Vrelišče / območje vretja:    -0,5°C 
Hitrost izparevanja:     tekočina hitro izhlapeva v zraku in povzroči takojšno zamrznitev površin s katerimi pride v stik 
Temperatura vnetišča:    n.a. 
Vnetljivost:    vnetljiv plin v stiku z zrakom (pri 20°C in 101,3 kPa) 
Eksplozijske  mejne vrednosti:   vnetljiva zmes plin/zrak lahko eksplodira v koncentracijah med spodnjo in zgornjo eksp.mejo 

spodnja meja: n–butan 1,8%; izobutan 1,8%; propan 2,2%  
zgornja meja:  n–butan 8,4%; izobutan 9,8%; propan 10%    
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Parni tlak pri 25 ° C:     n–butan 1820 mmHg,  izobutan 2611 mmHg, propan 7150 mmHg 
Relativna gostota hlapov:    n–butan in izobutan 2,07 (zrak=1), propan 1,56 (zrak=1) 
Relativna gostota:     n–butan in izobutan 0,6 (voda=1), propan 0,5 (voda=1) 
Topnost v vodi pri 25 ° C:    n–butan 61,2 mg/l,  izobutan 48,9 mg/l, propan 62,4 ppm 
Topnost lipidov:     v etru , kloroformu 
Koeficient razmerja n-oktanol/voda:     Log Kow v razponu 2,36 in 2,89 
Temperatura samovžiga:     405 °C 
Temperatura razgraditve:      ni razpoložljivih podatkov, ki so na voljo v znanstveni literaturi 
Viskoznost:     n–butan 0,30 cSt pri 20°C(tekoče); propan 0,20 cSt pri 20°C(tekoče);  
Vnetljivost:     ni razpoložljivo 
 
9.2 Drugi podatki.  
Kritična temperatura:    n–butan 153,2 °C,  izobutan 134,69 °C, propan 96,81 °C 
Kritični tlak:    n–butan 35,7 atm,  izobutan 35,82 atm, propan 42,01 atm 
 

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 

 
10.1 Reaktivnost.  
Udarec ali odpiranje vsebnika, kateri je bil skladiščen v neustreznih pogojih lahko povzroči takojšen nastanek eksplozivne atmosfere ( glej oddelek 10.3 ). 
 
10.2 Kemijska stabilnost.  
Močno ogrevanje vsebnikov, lahko povzroči hiter razpad izdelka in iztekanje plina. Za navodila za ravnanje in skladiščenje  glej oddelek 7 in 16.  Upoštevati 
tudi na točko 10.4 . 
 
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij.  
/ 
 
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti.  
Ne izpostavljajte plinske posode (kartuše) neposredni sončni svetlobi in virom toplote. Sprejmite ustrezne ukrepe za preprečitev takih pogojev. Ne 
izpostavljajte temperaturam višjim od 50 ° C; sprejmite ustrezne ukrepe za preprečitev pogojev, ki lahko povzročijo korozijo in razbitje posod s plinom 
(kartuš). 
 
10.5 Nezdružljivi materiali.  
Preprečiti stik z močnimi oksidanti ( hipokloriti, nitrati, perklorati, permanganati, bikromati ), ki lahko povzročijo močne reakcije . Izdelek lahko burno reagira z 
vnetljivimi materiali ( peroksidi, klor dioksid, dušikov dioksid). Preprečiti stik s halogeni, klorom, fluorom in acetilenom (nevarnost močnih, eksplozivnih 
eksotermnih reakcij).  Dodatek nikel karbonila zmesi n-butana in kisika lahko povzroči eksplozijo pri 20-40 °C. 
 
10.6 Nevarni produkti razgradnje.  
Strupeni plini (ogljikov monoksid) in lahko vnetljivi plini (vodik, etilen), dražilni hlapi, ki vsebujejo ogljik. 
 

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI 

 
11.1 Podatki o toksikoloških učinkih.  
 
Ni razpoložljivih eksperimentalnih podatkov o zmesi . 
 
Akutna toksičnost: 
 
Vdihavanje:  
n-butan - EC50 = 658 mg/l/4 h (podgana) – podatki iz študij na človeka niso prepričljivi 
izobutan - EC50 = 570000 ppm ( podgana) - podatki iz študij na človeka niso prepričljivi 
propan - EC50 = 280000 ppm ( podganae) - podatki iz študij na človeka niso prepričljivi 
Zaužitje: ni podatka (tehnično nemogoče, pri eksperimentih s konvencionalnimi metodami) 
Stiku s kožo/očmi : podatki iz študij na človeka kažejo, da ni prisoten tak učinek. 
Draženje:  
Vdihavanje n-butan – podatki iz študij na človeka niso prepričljivi 
                   izobutana – podatki iz študij na človeka niso prepričljivi 
                     propan - draženje v koncentracijah nad 100.000 ppm - podatki niso prepričljivi 
Zaužitje: ni podatka (tehnično nemogoče, pri eksperimentih s konvencionalnimi metodami) 
Stiku s kožo/očmi : podatki iz študij na človeka kažejo, da ni prisoten tak učinek. 

 
Korozivnost: podatki iz študij na človeka kaže, da je ta učinek ni prisoten (stiku s tekočo fazo izdelka povzroča ozebline) 
Preobčutljivost: ni razpoložljivih podatkov 
Strupenost pri ponavljajočem se stiku: podatki iz študij na človeka kažejo, da ni prisoten tak učinek. 
Rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnoževanje: ni prepričljivih dokazov ( ljudje, živali ) da izdelek lahko povzroči raka ali mutacijo ali da 
lahko škoduje plodnu (teratogenost , embriotoksičnost). 

 
Povezani simptomi: 
Vdihavanje: vdihavanje zmesi, ki vsebujejo delce izdelka,  lahko povzroči draženje sluznice, solzenje. 
Absorpcija  plina povzroča narkotičen učinek (depresija centralnega živčnega sistema) . Lahko povzroči omotico ali zadušitev brez  simptomov. Učinki na 
pljuča in srce (aritmija , srčni napad) so možni pri izpostavljenosti višjimi koncentracijam (1% - 10 % v zraku ). 
Stik z očmi in kožo: nevarnost zmrzlin in poškodb kožnega tkiva/oči v primeru stika s tekočo fazo proizvoda . 
Zaužitje: proizvod v tekočem stanju povzroči takojšnjo zamrznitev dela tkiva. Lahko povzroči resne poškodbe sluznice in tkiva v ustih, požiralniku in 
želodcu. 
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12. EKOLOŠKI PODATKI 

 
Ni razpoložljivih eksperimentalnih podatkov o zmesi .Uporabljati po dobrih delovnih navadah.  
12.1 Strupenost.  
Proizvod ne vsebuje snovi, za katere obstaja trden dokaz, da so lahko škodljive za okolje.  
 
12.2 Obstojnost in razgradljivost.  
Proizvod ne povzroča poškodb aktivnega blata v bioloških čistilnih napravah. Organske snovi v izdelku so biološko razgradljive. 
 
12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih.  
Bioakumulacijski potencial 
Bioakumulacijski faktor (Log BCF v obsegu 1,56-1,78 izračunano za snovi v izdelku), kažejo, da je bio-koncentracija potencialno zmera; v tem primeru 
zaradi slabe topnosti plina v vodi, hlapnost v zraku je prevladujoč proces.  
 
12.4 Mobilnost v tleh.  
Mobilnost  
Izdelek se širi v plasti tal, vode in zraka. 
 
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB.  
Podatki niso razpoložljivi.  
 
12.6 Drugi škodljivi učinki.  
Zaradi emisij ogljikovodikov in organskih topil v ozračje, prihaja do tvorbe zelo nevarnih plinov za okolje ozon, organski nitrati).  
 

13. ODSTRANJEVANJE 

 
13.1 Metode ravnanja z odpadki.  
Upoštevati ista varnostna pravila kot za nov, nerabljen izdelek. Ne preluknjajte niti ne sežigajte vsebnikov plina. Ostanke izdelka ne odlagati skupaj z 
gospodinjskimi odpadki.   
Odstranjevanje odpadkov mora biti zaupano družbi, pooblaščeni za delo z odpadki z upoštevanjem državnih in eventualno lokalnih predpisov.  
 
KONTAMINIRANA EMBALAŽA  
Upoštevati ista varnostna pravila kot za nov, nerabljen proizvod. Ne preluknjajte niti ne sežigajte praznih vsebnikov plina. 
Kontaminirana embalaža mora biti oddana, glede na državne predpise o ravnanju z odpadki.  
 

14. PODATKI O PREVOZU 

 
Klasifikacija po prilogi A in B Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR):  
 
Cestni n železniški prevoz:  
Razred ADR/RID:   2    
Razvrstitveni kod:  5F 
UN št.:   2037 
Embalažna skupina:  / 
Nalepka nevarnosti:  2.1  
Številka nevarnosti:   / 
Omejene količine:  1 L 
Koda za omejitev v tunelu: D 
Tehnično ime: MAJHNE POSODE, NAPOLNJENE S PLINOM (PLINSKE PLOČEVINKE), ki se ne polnijo ponovno, brez naprav za 

praznjenje 
 

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: 

 
Mejna izpostavljenost na delovnem mestu : Podatki niso razpoložljivi.  
 
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 izvršena ocena kemične varnosti.  
 

16. DRUGI PODATKI 

 
Besedilo stavkov za nevarnost (R), ki so navedene v oddelkih  2-3 varnostnega lista:  
R12  ZELO LAHKO VNETLJIVO 
 
Besedilo stavkov nevarnosti (H), ki so navedene v oddelkih  2-3 varnostnega lista:  
H220 Zelo lahko vnetljiv plin. 
H280: Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo. 
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SPLOŠNA BIBLIOGRAFIJA:  

 
1. Direktiva 1999/45/ES in kasnejše spremembe  
2. Direktiva 67/548/EGS 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) 453/2010 Evropskega Parlamenta  
8. Handling Chemical Safety  
9. Zakon o kemikalijah 
10. Varnostni list proizvajalca : PROVIDUS srl Revizija: 04.11.2013 izdelek: LIQUIFIED PETROLEUM GAS  
 
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 lastnostih 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.  
Za nepredvideno uporabo izdelka proizvajalec in dobavitelj ne prevzemata nobenih odgovornosti, kakor tudi v primeru napačne uporabe, nepooblaščene 
prodaje ali v primeru pomankljive informiranosti končnih porabnikov s strani posrednikov. 
 
Proizvod  se sme uporabljati samo v namene, ki so določeni s strani proizvajalca, v ostalih primerih je potrebno prejeti pisna navodila glede uporabe. 

TA VARNOSTNI LIST ZAMENJA VARNOSTNI LIST REVIZIJA / 

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. 

 
 


