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VARNOSTNI LIST 
 

1.IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 

 
1.1.Identifikator izdelka  

Trgovska oznaka: PLINSKI RAZPRŠILEC SABRE 
 
Šifra proizvoda:                                                                     KR-14; HC-14-AC,-BK-PK,-RD; STUHC-14-AC,-BK,-PK,-RD; SPKC-14-PC,-GC; SPKCR-14,  
                                                                                              P-22, P-22J; SMATPD 
 
 
1.2.Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe  
  
Vrsta pripravka in uporaba:                  poprov sprej, OC sprej  

                Držite aerosolni razpršilnik, ki prši dražilno sredstvo, v smeri oči, nosa in ust osebe, ki ogroža    
                vašo osebno varnost. 

Kemijsko ime: Oleoresin Caosicum (OC, rdeči poper) 
Kemijska skupina:                   Dražilna sredstva 
 
1.3.Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista 
 
Proizvajalec 
Podjetje:                   SECURITY EQUIPMENT CORPORATION  

               747 SUN PARK DRIVE FENTON, MO 63026  
Država: USA  
Telefon:                    +1-800-535-5053;  800-325-9568 
Fax +1- 636-343-1318   
 
 
Uvoznik v EU 
Podjetje:                    RAM SURVIVAL TEAM Srl 

                Via E.Petazzi 7 
                                        15053 – Castelnuovo Scrivia AI 
Država: ITALIA 
Telefon: +39 (0131)/1676960 
Fax +39 (0131)/1676964    
Email: info@ramsrl.it 
 
Dobavitelj v SLO 
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 
 
 
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 (0)131-1676960 RAM SURVIVAL TEAM Srl, ITALIA 
  (na voljo od ponedeljka – petka v času uradnih ur 9-16) 
 
Telefon:  +1-352-323-3500; Fax: +1-352-323-0050             SECURITY EQUIPMENT CORPORATION , USA 
  (na voljo od ponedeljka – petka v času uradnih ur) 
 
 

2.DOLOČITEV  NEVARNOSTI 

 
2.1.Razvstitev  snovi ali zmesi 
 
Razvrstitev v skladu z uredbo (ES) 1272/2008 
 
Draženje kože, kategorija nevarnosti 2; H315  
Draženje oči, kategorija nevarnosti 2; H319  
Aerosoli, kategorije nevarnosti 1; H229  
Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija nevarnosti 3, draženje dihalnih poti; H335 
 
Izdelek je 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 

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

 
 
Opozorilna beseda:  POZOR 
 
Stavki o nevarnosti (H): 
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju 
H315  Povzroča draženje kože 
H319  Povzroča hudo draženje oči 
H335  Lahko povzroči draženje dihalnih poti. 
 
Previdnostni stavki (P): 
P102: Hraniti zunaj dosega otrok. 
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. 
P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.  
P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/milom. 
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko stori brez težav.    
               Nadaljujte z izpiranjem. 
P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo. 
P410+412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. 
 
Vsebuje:  / 
 
2.3 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 1272/2008(CLP) 

Koncentracija 

(masni %) 

Oleoresin Capsicum (OC 
ali rdeči poper)  

- 8023-77-6 - Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2A, H319 
STOT SE 3, H335 

10* 

dietilen glikol monobutil 
eter  

- 112-34-5 
 

- Eye Irrit. 2, H319 60 

propilen glikol  - 57-55-6 
 

-  29 

dušik (propelent) - 7727-37-9 
 

-  1 

*10% @ 1.33% glavni Capsaicinoids 

Glavni Capsaicinoids je določen po A.O.A.C. Metodi 995.03.  ** Druge sestavine so poslovna skrivnost, kot so opredeljene v predpisu 29 CFR 1910.1200 (g) v 
odstavku 1 (1) in Dodatek D do CFR 1910.1200 (g). 

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

4.UKREPI ZA PRVO POMOČ 

 
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč.  
Odstranite žrtev iz onesnaženega območja  ter ji odstranite kontaminirana oblačila. Zagotovite svež zrak, onesnažena mesta sperite z veliko količino hladne 
vode. Poiščite  zdravniško pomoč, če simptomi trajajo. 
VDIHAVANJE: takoj odstranite prizadeto osebo iz onesnaženega območja. Zagotovite svež zrak. Če je dihanje oteženo, nudite kisik. oseba ne diha, ji 
nudite umetno dihanje. Takoj poiščite zdravniško pomoč. 
ZAUŽITJE: pri zaužitju TAKOJ poiščite pomoč zdravnika (pokažite ta razpršilnik ali etiketo). NE IZZIVAJTE BRUHANJE. Če je oseba pri zavesti in nima 
krčev, sperite usta z vodo. Prizadeta oseba naj zaužije mleko ali vodo. Takoj poiščite nujno zdravniško pomoč. Če ima oseba krče ali je nezavestna, ji ne 
dajte ničesar skozi usta, zagotovite, da so dihalne poti osebe odprte in da leži na boku, pri čemer naj bo glava nižje, kot je telo. Nezavestno prizadeto osebo 
TAKOJ prepeljite v bolnišnico na urgenco.  
STIK S KOŽO: izpirajte s hladno vodo najmanj 15 minut. Umijte z blagim milom in vodo. Če se draženje nadaljuje, poiščite zdravniško pomoč. 
 
STIK Z OČMI: poskrbite, da odstranite kontaktne leče iz oči pred izpiranjem. Takoj izpirajte previdno z veliko vode, najmanj 15 minut oz. dokler prizadeta 
oseba ne občuti olajšanje in se posvetujte z zdravnikom. 
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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. 
 

5.PROTIPOŽARNI UKREPI 

 
5.1 Sredstva za gašenje.  
 PRIMERNA SREDSTVA ZA GAŠENJE  
Halon, ogljikov dioksid, kemični prah ali voda 
 
NEPRIMERNA SREDSTVA ZA GAŠENJE  
Ni podatkov. 
 
5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo.  
NEVARNOSTI PRI IZPOSTAVITVI POŽARU  
Dim bo dražil oči in sluznice. Izpostavljenost vsebnikov požaru lahko povzroči povišanje tlaka in nevarnost eksplozije vsebnika..  
 
5.3 Nasvet za gasilce.  
SPLOŠNI PODATKI , OPREMA  
Posebna zaščitna oprema za gasilce: respirator ali dihalni aparat z neodvisnim izvorom zraka (izolirni).  
 

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.  
 
6.2 Okoljevarstveni ukrepi.  
Preprečite, da bi preparat prišel v kanalizacijo, površinske vode, talnico ali v omejena področja.  
Znotraj: prezračite področje in po vpojnem postopku, sperite območje z milom in hladno vodo.  
Zunaj: ne stojte v smeri, iz katere piha veter.  
 
6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje.  
Obrišite majhna razlitja z vpojnim materialom. Pri velikih razlitjih uporabite opremo za dihanje, da se izognete draženju in zberite razlitje z absorpcijskim 
sredstvom. 
Odstranite kontaminirani material 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.  

 
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo.  
Zahteve po skladiščnih prostorih in posodah  
Hraniti samo v originalni posodi,  pokončno v hladnem in suhem prostoru. Izogibajte se neposredni svetlobi in toploti. 
Zagotovite, da je razpršilnik na varnem mestu, da preprečite zlorabo blaga.  
 
Dodatne  informacije o pogojih skladiščenja  
Priporočena temperatura skladiščenja: NE izpostavljajte temperaturam nad 120 ° F / 50 ° C. 
NE preluknjite ali sežigajte posodo. 
 
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 
 

Opombe  

Butildietilen glikol  
CAS št.112-34-5 

  67,5 10 1,5 EU 

       

WEL/MV = mejna vrednost (izpostavljenost) na delovnem mestu 
KTV=kratkotrajna vrednost 
SUP = priporočilo dobavitelja 
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8.2 Nadzor izpostavljenosti.  
TEHNIČNO TEHNOLOŠKI NADZOR 
Zagotovite  prezračevanje, če delate v zaprtih prostorih. 
Izogibajte se prekomernemu izpostavljanju, ki bi trajalo dalj časa v zaprtih prostorih. 
Ne jesti, ne piti in ne kaditi med ravnanjem z izdelkom, po končanem delu roke dobro umiti z vodo in milom.  
 
ZAŠČITA DIHAL  
Običajno ni potrebno v dobro prezračevanem  področju, vendar je zaščita dihal potrebna, če se izdelek uporablja v zaprtih prostorih (SIST EN 148).  
ZAŠČITA ROK  
Zaščitne rokavice niso potrebne (vendar so priporočene). 
 
ZAŠČITA OČI/OBRAZ  
Nosite zaščito za oči / obraz (SIST EN 166). Izpostavljenost brez zaščite v okolju namenjena za usposabljanje je sprejemljiva. 
 
ZAŠČITA KOŽE  
Ni potrebno. 
 

9.FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 

 
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih.  
 
Videz:   aerosol;  oranžno/ rumene barve  
Vonj: oster 
Meja vonja: ni razpoložljivo  
pH ni razpoložljivo 
Tališče in ledišče DIN ISO 3016: ni razpoložljivo  
Vrelišče:  220°C 
Interval destilacije: ni razpoložljivo 
Plamenišče: ni razpoložljivo 
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 razpoložljivo  
Zgornja meja eksplozivnosti: ni razpoložljivo  
Parni tlak: 110 psi 
Gostota pare: ni razpoložljivo 

Specifična gostota pri 20°C: 0,92 
Topnost: v vodi: ni topno 
Koeficient razmerja n-oktanol/voda: ni razpoložljivo 
Temperatura vžiga: ni razpoložljivo 
Temperatura razgraditve: ni razpoložljivo  
Kin.viskoznost: ni razpoložljivo 
 
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.  

Stabilno. 

 
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij.  

Ne polimerizira. 

 
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti.  

Na voljo ni nobenih informacij. 

 
10.5 Nezdružljivi materiali.  

Na voljo ni nobenih informacij. 

 
10.6 Nevarni produkti razgradnje.  

Na voljo ni nobenih informacij. 

Izdelek je stabilen pri normalnih pogojih shranjevanja. 
 

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI 

 
11.1 Podatki o toksikoloških učinkih.  
Standarden Draize test: koža, zajec, 500 mg; Resnost: zmerno draženje.  
Standarden Draize test: oči, zajec, 100 mg; Resnost: zmerno draženje. 
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Akutno vdihavanje LC50 (podgana): >201,90 mg/L  
 

12. EKOLOŠKI PODATKI 

 
Uporabljajte v skladu z dobrimi delovnimi navadami. 
Izdelek ni bil preizkušen zaradi vplivov na okolje. 
 
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. 

 
12.6 Drugi škodljivi učinki.  

Na voljo ni nobenih informacij. 

 

13. ODSTRANJEVANJE 

 
13.1 Metode ravnanja z odpadki.  
Odstranjevanje odpadkov mora biti zaupano družbi, pooblaščeni za delo z odpadki z upoštevanjem državnih in eventualno lokalnih predpisov.  
 
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:   2 
Koda:     5T 
UN št.:   1950 
Embalažna skupina:   
Nalepka nevarnosti:  2.2 (6.1) 
Številka Kemler:     
Omejene količine:   120 ml 
Koda za omejitev v tunelu: D 
Tehnično ime:  aerosoli, strupeni 
 

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, Uredbe (ES) 1907/2006 in sprememb ter Uredbe (ES)1272/2008 in sprememb. 

 
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:  
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju 
H315  Povzroča draženje kože 
H319  Povzroča hudo draženje oči 
H335  Lahko povzroči draženje dihalnih poti. 
 
SPLOŠNA BIBLIOGRAFIJA:  
1. Uredba (ES) 1907/2006 Evropskega Parlamenta (REACH) in spremembe 
2. Uredba (ES) 1272/2008 Evropskega Parlamenta (CLP) in spremembe 
3. Uredba (ES) 830/2015 Evropskega Parlamenta  
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4. Zakon o kemikalijah 
5. Varnostni list proizvajalca:   SECURITY EQUIPMENT CORPORATION; Revizija št. 10/18/2016 (GB) Izdelek:  SABRE Civilian-Nitrogen Model: KR-14; 
HC-14-AC,-BK-PK,-RD; STUHC-14-AC,-BK,-PK,-RD; SPKC-14-PC,-GC; SPKCR-14, P-22, P-22J; SMATPD 
 
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.  

 

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. 


