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VARNOSTNI LIST 
 

1.IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 

 
1.1.Identifikator izdelka  

Trgovska oznaka: ROBLA SOLO MIL 
 
Šifra proizvoda:  
 
1.2.Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe  
  
Vrsta pripravka in uporaba: sredstvo za čiščenje orožja 
  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: +39 08744/9699-0 
Fax +39 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:  +39 08744/9699-0 F.W.KLEVER GmbH 
  (na voljo od ponedeljka – petka v času uradnih ur, 8,30-16) 
 

2.DOLOČITEV  NEVARNOSTI 

 
2.1.Razvstitev  snovi ali zmesi 
 
Razvrstitev v skladu z direktivo  67/548/EGS ali direktivo 1999/45/ES 
 
Xi;R36/37/38  

 
Razvrstitev v skladu z uredbo (ES) 1272/2008 
 
Skin Irrit. 2   H315 
Eye Irrit. 2                       H319 
STOT SE 3                     H335 
 
Fizikalne in kemijske nevarnosti  
/ 
 
Nevarnosti za zdravje  
H315           Povzroča draženje kože. 
H319           Povzroča hudo draženje oči. 
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. 

 
Fizikalne in kemijske nevarnosti  
/ 
 
Nevarnosti za okolje 
Nobena pri normalni uporabi. 
 
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.  

mailto:info@koptex.com
mailto:info@ballistol.de


                                                                                                                                                                                                                  Številka revizije:2 
                                                                                                                                                                                                                  Datum revizije:  5.8.14 
Izdelek:  ROBLA SOLO MIL                                                                                                                                                                    Datum tiskanja: 
15.10.18 

                                                                                                                                                                 Stran 2 od 6 
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:  Pozor 
 
Stavki o nevarnosti (H): 
H315           Povzroča draženje kože. 
H319           Povzroča hudo draženje oči. 
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. 
 
Previdnostni stavki (P): 
P102 Hraniti zunaj dosega otrok. 
P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. 
P264 Po uporabi temeljito umiti …roke. 
P271  Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. 
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 
P301+P330 +P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzvati bruhanja. 
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. 
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.     
            Nadaljujte  z izpiranjem. 
P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. 
P405 Hraniti zaklenjeno. 
P501  Odstraniti vsebino/posodo RECIKLIRATI. 
 
Vsebuje:  amonijak 
 
2.3 Druge nevarnosti.  
Podatki niso razpoložljivi.  
 

3.SESTAVA /PODATKI  O SESTAVINAH 

 
3.1 Snovi 
/ 
 
3.2 Zmesi.  
 
Opis sestavin: vodna raztopina amoniaka  
 

Nevarne sestavine - 

kemijsko ime snovi 
EC številka CAS številka INDEKS številka 

Razvrstitev  

67/548/EGS 

Razvrstitev 

1272/2008(CLP) 

Koncentracija 

(masni %) 

raztopina  amoniaka 215-647-6 1336-21-6  - C, N 
R 34-50 

Skin Corr. 1B, H314 
Aquatic Acute 1, H400 

< 10 

 
Celoten tekst stavkov za nevarnost (R) in oznake 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. Če ne diha oz. je dihanje otežano in 
neredno, takoj poiščite  zdravniško pomoč. 
ZAUŽITJE: prizadeti naj pije veliko vode, preprečiti bruhanje.  Poiščite  zdravniško pomoč.  
STIK S KOŽO: takoj slecite onesnažena oblačila in kožo spirajte z obilo vode. Če draženje ne preneha tudi po izpiranju, poiščite zdravniško pomoč. 
Onesnažena oblačila  pred ponovno uporabo obvezno oprati. 
STIK Z OČMI: poskrbite, da odstranite kontaktne leče iz oči pred izpiranjem. Takoj izpirajte z veliko vode. Pri tem držite veke dvignjene. Takoj poiščite 
zdravniško pomoč. 
 
4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli.  
Za simptome in učinke, ki jih povzročajo vsebujoče snovi  glej oddelek 11. 

 
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. Pri zaužitju lahko pride do perforacije. 
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5.PROTIPOŽARNI UKREPI 

 
5.1 Sredstva za gašenje.  
 PRIMERNA SREDSTVA ZA GAŠENJE  
Izdelek ni vnetljiv.  
 
NEPRIMERNA SREDSTVA ZA GAŠENJE  
Nobena posebej. 
 
5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo.  
NEVARNOSTI PRI IZPOSTAVITVI POŽARU  
/ 
 
5.3 Nasvet za gasilce.  
SPLOŠNI PODATKI  
/ 
 
OPREMA  
Ni  potrebna. 
 

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 prezračevanjezračenje in na osebna zaščitna sredstva, 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.  
 
6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje.  
Če je mogoče ustaviti uhajanja brez tveganja. Poskrbite, da bo v prostoru, kjer je prišlo do razlitja, zadostno prezračevanje. Zaustavite razlitje. Razliti izdelek 
pobrati z vermikulitom, diatomejsko zemljo, suhim peskom ali zemljo in shranite v ustrezne posode (iz materiala, ki je združljiv s posodo). Posode z zbranimi 
odpadki od razlitja ustrezno označite.   
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.  
 

7.RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE 

 
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje.  
Preberite  in upoštevajte priporočila proizvajalca. Ne vdihavati hlapov. 
 
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo.  
Ni posebnih zahtev glede skladiščenja. 
 
7.3 Posebne končne uporabe.  

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

 

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 
(C) = CEILING 
 
8.2 Nadzor izpostavljenosti.  
TEHNIČNO TEHNOLOŠKI NADZOR 
/ 
 
ZAŠČITA DIHAL  
Ni potrebno. 
 
ZAŠČITA ROK  
Ni potrebno. 
 
ZAŠČITA OČI  
Zaščitna  očala. 
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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:   oranžna  tekočina 
Vonj: jedek, po amoniaku 
Meja vonja: ni razpoložljivo  
pH ca.9 pri 20°C 
Tališče in ledišče: ni razpoložljivo  
Vrelišče:  ni razpoložljivo 
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: ni razpoložljivo 

Gostota pare: ni razpoložljivo 
Gostota pri 20°C:  0,954 g / cm ³ 
Topnost: v vodi: popolnoma  topno 
Koeficient razmerja n-oktanol/voda: ni razpoložljivo 
Temperatura vžiga: ni razpoložljivo 
Temperatura razgraditve: ni razpoložljivo  
Kin.viskoznost: ni razpoložljivo 
9.2 Drugi podatki.  
 
VOC (direktiva 1999/13/CE): 0 
VOC ( ogljik hlapni): 0 
 

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 

 
10.1 Reaktivnost.  
Ni posebnih nevarnih reakcij z drugimi snovmi pri normalnih pogojih uporabe. 
 
10.2 Kemijska stabilnost.  
Stabilno pri normalnih temperaturnih pogojih in priporočeni uporabi ali skladiščenju. 
 
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij.  
V normalnih pogojih uporabe in skladiščenja ni predvidljivih nevarnih reakcij. 
 
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti.  
Noben poseben. Potrebno je izvajati običajne varnostne ukrepe za zaščito pri delu z  kemikalijami. 
 
10.5 Nezdružljivi materiali.  
Alkalne snovi, močne kisline. 
 
10.6 Nevarni produkti razgradnje.  
Nobeden, pri normalnih pogojih. 
 

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI 

 
11.1 Podatki o toksikoloških učinkih.  
Akutna toksičnost:  
LD50 Akut Oralno  1070 mg/kg podgana 
LC50 Akut Inhalabilno 1,4 mg/l (4 h) podgana 
  
Specifični simptomi: po daljšem vdihavanju kašelj, bronhitis, pljučni edem.  
Draženje: stik z očmi lahko povzroči draženje;  pri dolgotrajni izpostavljenosti lahko povzroči opekline.  
Preobčutljivost: / 
Učinki pri večkratni ali daljši izpostavljenosti (subakutni, za kronično strupenost):  glej specifične simptome.  
Rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnoževanje: Nobenih znakov.  
Izkušnje iz prakse: / 
Dražilnost, koža  močno dražilno   kunec  podatek velja za konc. raztopine amoniaka  
Dražilnost, oči  močno dražeč  kunčje oko  podatek velja za konc. raztopine amoniaka  
Preobčutljivost, koža  ni preobčutljivosti  morski prašiček  podatek velja za konc. raztopine amoniaka  
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Testi strupenosti (Dodatne informacije)  
Ni na voljo eksperimentalnih navedb za genotoksičnost in vitro. (Amesov test negativen).  
Ni na voljo eksperimentalnih navedb za genotoksičnost in vivo. (Preizkus mikronukleusov negativen).  
Pri normalni operativni uporabi ni ugotovljeno  nobeno dodatno tveganje.  
 
Splošni komentarji  
Z izdelkom ravnati skrbno, tako kot se običajno ravna s kemikalijami. 

 
12. EKOLOŠKI PODATKI 

 
Uporabljajte v skladu z dobrimi delovnimi navadami. 
 
12.1 Strupenost.  
 
Ribe  LC50  0,33 - 2,33 mg/l (96 h)  Oncorhynchus mykiss 
Daphnie  EC50  53,5 mg/l (48 h)  Daphnia magna 
 
12.2. Obstojnost in razgradljivost. 
Popolnoma  mineralizira. 
 
12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih.  
Podatki niso na voljo. 
 
12.4 Mobilnost v tleh.  
Popolnoma topno v vodi.  
 
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB.  
Podatki niso na voljo. 
 
12.6 Drugi škodljivi učinki.  
 
Obnašanje v čistilnih napravah  
Pod pravilnem uvajanju majhnih koncentracij v adaptirane biološke čistilnih naprav za čiščenje vmešavanja z dejavnostjo razgradnje aktivnega blata ni 
verjetno.  
Proizvod je alkalna raztopina. Pred praznjenje odpadnih voda v čistilnih napravah, je običajno potrebna nevtralizacija.  
Splošne informacije  
Obnašanje razgradnje izdelka ni bilo preizkušeno. Informacija o tem je bila narejena na podlagi podatkov iz literature.  
Obnašanje izdelka pri čiščenju odplak  ni bilo preizkušeno. Informacije o tem je bila narejena na podlagi podatkov iz literature.  
Ekotoksikološki učinek izdelka ni bil preizkušen. Informacije o tem je bila narejena na podlagi podatkov iz literature. 
 

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.  
Šifra odpadka : 06 02 05 *  
Z zvezdico (*) označene odpadki obravnavajo kot nevarni odpadki v skladu z Direktivo 91/689 / EGS o nevarnih odpadkih.  
 
Priporočila za izdelek  
Nevtraliziramo s klorovodikovo kislino ali žveplovo kislino.  
Razredčiti z vodo.  
 
Priporočila za embalažo 
Nekontaminirano prazno embalaža se lahko reciklira.  
 
Priporočena čistila  
voda  
 
Splošne informacije  
Odstranjevanje v skladu s predpisi. 
 

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:   - 
UN št.:   - 
Embalažna skupina:  - 
Nalepka nevarnosti:  - 
Številka Kemler:   - 
Omejene količine:  - 
Koda za omejitev v tunelu: - 
Tehnično ime:  - 
 

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI  
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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:        2 
 
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 

 
Etiketiranje nevarnosti v skladu z direktivami 67/548/EGS in 1999/45/ES in kasnejšimi spremembami in prilagoditvami.  
    Xi 

               
  dražilno 
 
R36/37/38 Draži oči, dihala in kožo . 
S2 Hraniti izven dosega otrok. 
S7 Hraniti v tesno zaprti posodi. 
S26 Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. 
S46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. 
 
Vsebuje:  / 
 
Besedila stavkov za nevarnost (R), ki so navedena v oddelkih  2-3 varnostnega lista:  
R34  Povzroča opekline. 
R50  Zelo strupeno za vodne organizme. 
 
Besedila stavkov nevarnosti (H), ki so navedena v oddelkih  2-3 varnostnega lista:  
H314  Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. 
H400  Zelo strupeno za vodne organizme. 
 
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) 453/2010 Evropskega Parlamenta  
8. Handling Chemical Safety  
7. The Merck Index. Ed. 10 
8. Handling Chemical Safety 
9. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances 
10. INRS - Fiche Toxicologique 
11. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 
12. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989  
13. Zakon o kemikalijah 
14. Varnostni list proizvajalca: F.W.KLEVER GmbH; Revizija 30.10.2013 (D) version 1.0; Izdelek: ROBLA-SOLO (MIL)  
 
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: 2.2 (razvrstitev CLP), 3.2, 9, 11, 12, 13, 16 

 

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


