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1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 

 
1.1 Identifikator izdelka 
 
Trgovska oznaka   kores Hand Sanitiser 
 
1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe 
 
Identificirane uporabe:  Razkužilo za osebno higieno - razkuževanje rok 

Receptura skladna z WHO priporočili, za splošno uporabo 
Odsvetovane uporabe: Izdelka ne uporabljati za druge namene kot tiste opisane v oddelku 1. 
  
1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista 
 
Proizvajalec/dobavitelj:     Prodajalec:  
Kores Europe s.r.o.     BIROMAT d.o.o. 
Nivka 336       Brnčičeva ulica 29 
378 53 Strmilov     1231 Ljubljana - Črnuče 
Češka 
Telefon: +420384371621    Telefon: 0590 85 050 
       Faks: 0590 85 055 
Spletna stran: www.kores.com 
 
Elektronski naslov odgovorne osebe za sestavo varnostnega lista: 
strmilov@kores.cz 
 
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 
 
Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
 
Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16. 
 
Najbolj resni škodljivi fizikalno-kemijski učinki 
Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. 
 
Najbolj resni škodljivi učinki na človeško zdravje in okolje 
Povzroča hudo draženje oči. 
 
2.2 Elementi etikete 
 
Označevanje na podlagi  Uredbe (ES) št.1272/2008 
 
Piktogrami:    
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Opozorilna beseda:       Nevarno 
 
Stavki o nevarnosti:        
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. 
H319 Povzroča hudo draženje oči. 
 
Previdnostni stavki:         
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. 
P102 Hraniti zunaj dosega otrok. 
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje 
prepovedano. 
P233 Hraniti v tesno zaprti posodi. 
P403 + P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. 
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne 
leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. 
P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo. 
P501 Odstraniti vsebino/posodo na pooblaščeno odlagališče odpadkov ali jo vrnite proizvajalcu. 
 
Zahteve za zapiralo varno za otroke in otipno opozorilo 
Posoda mora biti opremljena z otipnim opozorilom. 
 
2.3 Druge nevarnosti   
 
Zmes ne vsebuje nobene snovi, ki bi izpolnjevala kriterije za PBT ali vPvB v skladu z prilogo XIII Uredbe 
(ES) 1907/2006 (REACH) in njenih sprememb. 
 

3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH 

 
3.2. Zmes 
 
Kemijska karakterizacija 
Zmes spodaj navedenih snovi in dodatkov. 
 
Zmes vsebuje te nevarne snovi in snovi z najvišjimi dovoljenimi koncentracijami na delovnem 
mestu 

Kemijsko ime CAS 
ES 

Indeks 

REACH reg.št. Vsebnost 
v ut. % 

Razvrstitev po Uredbi 
(ES)1272/2008 

Etanol 
[ 2 ] 

64-17-5 
200-578-6 

603-002-00-5 

- 80 Flam. Liq. 2, H225 

Glicerol  
[ 2 ] 

56-81-5 
200-289-5 

- 

- ≤2,0 Ni razvrščen kot nevaren 

Izopropanol 
[ 2 ] 

67-63-0 
200-661-7 

603-117-00-0 

- <0,9 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

Butanon 
[ 2 ] 

78-93-3 
201-159-0 

606-002-00-3 

- <0,9 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 
EUH 066 

raztopina vodikovega 
peroksida ... %  
[ 1,2 ] 

7722-84-1 
231-765-0 

008-003-00-9 

- ≤0,14 Ox. Liq. 1, H271 
Acute Tox. 4, H302, H332 
Skin Corr. 1A, H314 
Spec. konc. meje: 
Skin Corr. 1A, H314: C ≥ 70 % 



 

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

Stran : 3 / 12 

Datum izdaje: 21.05.2020 
Datum prejšnje izdaje: - 

kores Hand Sanitiser 
 

Verzija: 1.0 

 

 

 
 

Skin Corr. 1B, H314: 50 % ≤ C <70 
% 
Skin Irrit. 2, H315: 35 % ≤ C < 
50 % 
Eye Irrit. 2, H319: 5 % ≤ C < 8 % 
Eye Dam. 1, H318: 8 % ≤ C < 50% 
Ox. Liq. 1, H271: C ≥ 70 % 
Ox. Liq. 2, H272: 50 % ≤ C < 70% 
STOT SE 3, H335: C ≥ 35 % 

 
Opombe: 
 
[ 1 ] – Opomba B: Nekatere snovi (kisline, baze itd.) se dajejo v promet kot vodne raztopine v različnih 
koncentracijah in se zato zanje zahteva drugačno razvrščanje in označevanje, saj se nevarnost 
spreminja z različnimi koncentracijami. V delu 3 so vpisi z opombo B splošno poimenovani kot npr.: 
"dušikova kislina %".V tem primeru mora dobavitelj na etiketi navesti koncentracijo raztopine v odstotkih. 
Če ni navedeno drugače, se domneva, da se koncentracija v odstotkih izračuna kot razmerje med maso 
sestavin 
 
[ 2 ] Snov z mejno vrednostno poklicne izpostavljenosti v Skupnosti. 
 
 
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 
 
Pazite na svojo varnost. Če se je pojavijo zdravstvene težave, ali v primeru dvoma, obvestite zdravnika 
in mu pokažite ta varnostni list. V primeru nezavesti, osebo namestiti v stabilen bočni položaj, z glavo 
rahlo nagnjeno nazaj in zagotovite, da so dihalne poti proste; nikoli ne izzvati bruhanja. Če oseba bruha, 
zagotovite, da ne vdihne bruhanja. V primeru življenjske ogroženosti najprej oživljajte prizadeto osebo in 
zagotovite zdravniško pomoč. Zastoj dihanja – takoj nuditi umetno dihanje. Zastoj srca – takoj nuditi 
masažo srca. 
 
Vdihavanje  
Takoj prekiniti izpostavljenost; prizadeto osebo premakniti na svež zrak. Osebo zaščitite pred mrazom. 
Če draženje, dispneja, ali drugi simptomi ne minejo, zagotoviti zdravniško pomoč. 
 
Stik s kožo   
Odstraniti kontaminirana oblačila. Prizadeto območje umiti z veliko, če je mogoče mlačne, vode. Če ni 
poškodb kože uporabiti milo, milno raztopino ali šampon. Če draženje kože ne mine, zagotoviti 
zdravniško pomoč. Kožo sprati z vodo/prho. 
 
Stik z očmi  
Oči takoj spirati s tekočo vodo, razpreti veke (po potrebi na silo). Če prizadeta oseba nosi kontaktne 
leče, jih takoj odstranite. Spiranje naj se nadaljuje vsaj 10 minut. Zagotoviti zdravniško pomoč, če je 
mogoče specializirano. 
 
Zaužitje  
NE IZZVATI BRUHANJA! Usta sprati z vodo in popiti 2-5 dl vode. Če ima oseba zdravstvene težave, 
zagotoviti zdravniško pomoč. 
 
4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 
 
Vdihavanje 
Niso pričakovani. 
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Stik s kožo  
Niso pričakovani. 
 
Stik z očmi 
Povzroča hudo draženje oči. 
 
Zaužitje 
Draženje, slabost. 
 
4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja 
 
Simptomatsko zdravljenje. 
     

5. PROTIPOŽARNI UKREPI 

 
5.1 Sredstva za gašenje  
 
Ustrezna sredstva za gašenje   
Na alkohol odporna pena, ogljikov dioksid, prah, razpršen vodni curek, vodna meglica. 
        
Neustrezna sredstva za gašenje    
Poln vodni curek. 
 
5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo 
 
V primeru požara se lahko sproščajo ogljikov monoksid, ogljikov dioksid in drugi strupeni plini. 
Vdihavanje nevarnih produktov razgradnje (piroliza) lahko povzroči hude poškodbe zdravja. 
 
5.3 Nasvet za gasilce 
 
Posebna zaščitna oprema za gasilce 
Uporabljati avtonomen dihalni aparat in zaščitna oblačila za celo telo. Avtonomen dihalni aparat (SCBA) 
s kemično zaščitno obleko samo kjer je verjeten osebni (bližnji) stik. 
 
Nasveti o zaščitnih ukrepih med gašenjem požara 
Zaprte posode blizu ognja hladiti z vodo. Preprečiti, da bi kontaminirana odpadna voda od gašenja 
vstopila v odtoke ali površinske vode in podtalnico. 
 

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH 

 
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili 
 
Zagotoviti zadostno prezračevanje. Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Odstraniti vse vire vžiga. Pri delu 
uporabljati osebno zaščitno opremo. Upoštevati navodila v oddelkih 7 in 8. Preprečiti stik s kožo in očmi. 
 
6.2 Okoljevarstveni ukrepi    
  
Preprečiti kontaminacijo zemlje in vstop v površinske vode ali podtalnico. 
 
6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje  
 
Razlit material prekriti z ustreznim (ne-vnetljivim) absorbentom (pesek, diatomejska zemlja ali drugi 
ustrezni vpojni materiali); dati v tesno zaprte posode in odstraniti skladno z oddelkom 13. V primeru izlitja 
večjih količin izdelka obvestiti gasilce in druge pristojne oblasti. Po odstranitvi izdelka, kontaminirano 
območje sprati z veliko vode. Ne uporabljati topil. 
 



 

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

Stran : 5 / 12 

Datum izdaje: 21.05.2020 
Datum prejšnje izdaje: - 

kores Hand Sanitiser 
 

Verzija: 1.0 

 

 

 
 

6.4 Sklicevanje na druge oddelke 
  
Glej oddelek 7, 8 in 13. 
 

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE 

 
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje 
 
Preprečiti nastajanje plinov in hlapov v vnetljivih ali eksplozivnih koncentracijah in koncentracijah višjih 
od mejnih vrednosti poklicne izpostavljenosti. Izdelek uporabljati samo v prostorih kjer ni v stiku z 
odprtim ognjem in drugimi viri vžiga. Uporabljati orodje, ki ne iskri. Priporoča se uporaba antistatičnih 
oblačil in obutve. Preprečiti stik s kožo in očmi. Kajenje prepovedano. Uporabljati samo orodje, ki ne 
iskri. Po ravnanju temeljito umiti roke in izpostavljene dele telesa. Uporabljati osebno zaščitno opremo 
kot je navedeno v oddelku 8. Upoštevati veljavne predpise o varnostni in zaščiti zdravja. Ozemljiti 
posode in opremo za sprejem. Uporabiti električno opremo/prezračevalno opremo/opremo za 
razsvetljavo, odporno proti eksplozijam. Preprečiti statično naelektrenje. 
 
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo 
 
Hraniti v tesno zaprtih prostorih v hladnih, suhih in dobro prezračevanih prostorih namenjenih 
skladiščenju. Ne izpostavljati sončni svetlobi. Posode hraniti tesno zaprte. Hraniti na hladnem. 
 
Posebne zahteve ali pravila v zvezi z snovmi/zmesmi 
Hlapi topil so težji od zraka in se še posebej zbirajo pri tleh, kjer lahko tvorijo eksplozivne zmesi z 
zrakom. 
 
7.3 Posebne končne uporabe  
 
Niso na voljo. 
 

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA 

 
8.1 Parametri nadzora 
 
Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti sestavin:  
 
Evropska unija 

Ime snovi 
(sestavina) 

Tip 
Čas 
izpostavljenosti 

Vrednost Opombe Vir 

Butanon (CAS: 78-
93-3) 

OEL 8 ur 600 mg/m³  

Direktiva Komisije 
2000/39/ES 

OEL 8 ur 200 ppm  

OEL 15 minut 900 mg/m³  

OEL 15 minut 300 ppm  

 
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske 

Ime snovi 
(sestavina) 

Tip 
Čas 
izpostavljenosti 

Vrednost Opombe Vir 

Etanol (CAS: 
64-17-5) 

WEL 8 ur 
1920 
mg/m³ 

 
EH40/2005 Omejitve 
izpostavljenosti na 
delovnem mestu (tretja 
izdaja, objavljena 2018) 

WEL 8 ur 1000 ppm  

Glicerol 
(CAS:  
56-81-5) 

WEL 8 ur 10 mg/m³  

EH40/2005 Omejitve 
izpostavljenosti na 
delovnem mestu (tretja 
izdaja, objavljena 2018) 
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Izopropanol 
(CAS:  
67-63-0) 

WEL 8 ur 999 mg/m3  EH40/2005 Omejitve 
izpostavljenosti na 
delovnem mestu (tretja 
izdaja, objavljena 2018) 

WEL 8 ur 400 ppm  

WEL 15 minut 1250 mg/m³  

WEL 15 minut 500 ppm  

Butanon 
(CAS:  
78-93-3) 

WEL 8 ur 600 mg/m³ Lahko se absorbira 
skozi kožo. 
Dodeljene snovi so 
tiste, za katere 
obstajajo pomisleki, 
da bi dermalna 
absorpcija 
povzročila 
sistemsko 
strupenost. 

EH40/2005 Omejitve 
izpostavljenosti na 
delovnem mestu (tretja 
izdaja, objavljena 208) 

WEL 8 ur 200 ppm 

WEL 15 minut 899 mg/m3 

WEL 

15 minut 

300 ppm 

raztopina 
vodikovega 
peroksida ... 
% 
(CAS:7722-
84-1)  
 

WEL 8 ur 1,4mg/m3  

EH40/2005 Omejitve 
izpostavljenosti na 
delovnem mestu (tretja 
izdaja, objavljena 2018) 

WEL 8 ur 1 ppm  

WEL 15 minut 2,8 mg/m³  

WEL 

15 minut 

2 ppm  

 
Slovenija 
Etanol (etilalkohol) (CAS: 64-17-5) 
MV: 960 mg/m3, 500 ppm, KTV: 1920 mg/m3, 1000 ppm, Opombe: Y 
 
Glicerin (CAS: 56-81-5) 
MV: 200 (I) mg/m3, KTV: 400 (I) mg/m3, Opombe: Y 
 
Propan-2-ol (izopropilalkohol; izopropanol) (CAS: 67-63-0) 
MV: 500 mg/m3, 200 ppm, KTV: 1000 mg/m3, 400 ppm, Opombe: Y, BAT 
 
Butanon (etilmetilketon) (CAS: 78-93-3) 
MV: 600 mg/m3, 200 ppm, KTV: 900 mg/m3, 300 ppm, Opombe: K, Y, BAT, EU1 
 
Zavezujoče biološke mejne vrednosti - BAT vrednosti 

Ime snovi Parameter Biološki vzorec Čas vzorčenja Biološke mejne 
vrednosti (BAT) 

Propan-2-ol  aceton kri ob koncu delovne izmene 25 mg/l 

aceton urin ob koncu delovne izmene 25 mg/l 

Butanon  2-butanon urin ob koncu delovne izmene 2 mg/l 

 
Vir podatkov za Slovenijo: 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, 38/15, 78/18 in 78/19) 
 
8.2 Nadzor izpostavljenosti 
 
8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor 
 
Ni podatka. 
 
8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema 
 
Med delom ne jesti, piti in kaditi. Temeljito si je potrebno umiti roke z milom in vodo po delu in pred 
odmori za malico in počitek. 
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Zaščita dihal       
Pol-maska s filtrom za organske hlape ali avtonomen dihalni aparat, kot je primerno, če so mejne 
vrednostni poklicne izpostavljenosti prekoračene ali v slabo prezračevanem okolju. 
 
Zaščita za oči/obraz  
Zaščitna očala (SIST EN 166).  
 
Zaščita rok   
Zaščitne rokavice odporne na izdelek (SIST EN 374). Kontaminirano kožo temeljito umiti. 
 
Zaščita kože in telesa    
Ni podatka. 
 
Toplotne nevarnosti 
Ni na voljo. 
 
8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja  
 
Upoštevati običajne ukrep za zaščito okolja, glej oddelek 6.2. 
 

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 

 
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 
 

Videz Tekočina pri 20°C 

Barva  Brezbarvna 

Vonj Vsebuje alkohol 

Mejne vrednosti vonja Ni podatka 

pH  7 (nerazredčeno pri 20°C) 

Tališče/območje taljenja -114,1°C 

Vrelišče/ območje vrelišča 78,3°C 

Plamenišče  <21°C 

Hitrost izparevanja Ni podatka 

Vnetljivost (trdno, plinasto) Lahko vnetljiva tekočina in hlapi 

Zgornje/zgornje meje  eksplozivnosti Spodnje: 3,9 %; Zgornje: 20 % 

Parni tlak  57hPa pri 19,65°C 

Parna gostota Ni podatka 

Relativna gostota Ni podatka 

Topnost v vodi Topno  

Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda Ni podatka 

Temperatura samovžiga 362,85 °C 

Temperatura razpadanja Ni podatka 

Viskoznost 1.2 mPa.s 20°C 

Eksplozivne lastnosti Ni podatka 

Oksidativne lastnosti Ni podatka 

 
9.2 Drugi podatki   
 
Gostota: Ni podatka  
Temperatura vžiga: Ni podatka 
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10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 

 
10.1 Reaktivnost           
  
Zmes je lahko vnetljiva. 
 
10.2 Kemijska stabilnost               
  
Izdelek je stabilen pri normalnih pogojih. 
 
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij    
 
Ni znano. 
 
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti    
 
Izdelek je stabilen in pri normalni uporabi ne pride do razpadanja. Zaščititi pred plameni, iskrami, 
pregrevanjem in zmrzaljo. 
 
10.5 Nezdružljivi materiali            
 
Zaščititi pred močnimi kislinami, bazami in oksidanti. 
 
10.6 Nevarni produkti razgradnje            
 
Se ne razvijejo pri normalni razgradnji. Pri visokih temperaturah in pri požaru se tvorijo nevarni produkti 
kot so ogljikov monoksid in ogljikov dioksid. 
 

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI 

 
11.1 Podatki o toksikoloških učinkih 
 
Toksikološki podatki za zmes niso na voljo. 
 
(a) akutna strupenost 
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 
 
(b) jedkost za kožo/draženje kože  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 
 
(c) resne okvare oči/draženje   
Povzroča hudo draženje oči. 
 
(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. 
 
(g) strupenost za razmnoževanje  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 
 
(h) STOT – enkratna izpostavljenost    
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Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 
 
(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost   
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 
 
(j) nevarnost pri vdihavanju     
Vdihavanje hlapov topil nad vrednostmi, ki presegajo mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti, lahko 
povzročijo akutno zastrupitev pri vdihavanju, odvisno od stopnje koncentracije in časa izpostavljenosti. 
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 
 

12. EKOLOŠKI PODATKI 

 
12.1 Strupenost  
 
Podatki za zmes niso na voljo. 
 
12.2 Obstojnost in razgradljivost 
 
Podatki niso na voljo. 
 
12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih 
 
Ni na voljo. 
 
12.4 Mobilnost v tleh 
 
Ni na voljo. 
 
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB 
 
Zmes ne vsebuje nobene snovi, ki bi izpolnjevala kriterije za PBT ali vPvB v skladu z prilogo XIII Uredbe 
(ES) 1907/2006 (REACH) in njenih sprememb. 
 
12.6 Drugi škodljivi učinki 
      
Ni na voljo. 
 

13. ODSTRANJEVANJE 

 
13.1 Metoda ravnanja z odpadki 
 
Metode ravnanja z odpadki 
Nevarnost kontaminacije okolja; odpadke odstraniti v skladu z lokalnimi in/ali nacionalnimi predpisi. 
Upoštevati veljavne predpise o odstranjevanju odpadkov. Neporabljen izdelek in kontaminirano 
embalažo dati v označene posode za zbiranje odpadkov in oddati pooblaščenemu zbiralcu in 
odstranjevalcu odpadkov. Neporabljenega izdelka ne sprazniti v odtoke. Izdelka se ne sme odstraniti 
skupaj z gospodinjskimi odpadki. Prazne posode se lahko odda v sežigalnico ali odloži na odlagališče s 
primerno razvrstitvijo. Popolnoma očiščene posode se lahko odda v recikliranje. 
 
Zakonodaja ravnanja z odpadki 
Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih, kakor je 
bila spremenjena. 
Odločba 2000/532/ES o določitvi seznama odpadkov, kakor je bila spremenjena. 
 
Koda odpadka 
07 01 04* Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice 
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Koda odpadka embalaže 
15 01 10* Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi 
 
(*) Nevarni odpadki skladno z Direktivo 2008/98/ES o nevarnih odpadkih. 
 
Nacionalni predpisi glede odpadkov: 
- Uredba o odpadkih  
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo  
 

14. PODATKI O PREVOZU 

 
14.1 Številka ZN:    
 
UN1170 
 
14.2 Pravilno odpremno ime ZN:  
 
ETANOL 
ETHANOL 
 
14.3 Razredi nevarnosti prevoza:  
 
3 Vnetljive tekočine 
 
14.4 Skupina embalaže:   
 
II – snovi, ki pomenijo srednjo nevarnost 
 
14.5. Nevarnosti za okolje: 
 
Ni na voljo 
 
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:       
 
Glej oddelke 4 in 8. 
 
14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC:  
 
Ni na voljo. 
 
Dodatne informacije 
Identifikacijska številka nevarnosti: 33  
UN številka: 1170 
Razvrstitvena koda: F1 

Varnostni znaki: 3  
 
Zračni transport – ICAO/IATA 
Navodila za pakiranje potnik: 353 
Navodila za pakiranje tovor: 364 
 
Pomorski transport – IMDG 
EmS (načrt za nujne primere): F-E, S-D 
MFAG: 305 



 

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

Stran : 11 / 12 

Datum izdaje: 21.05.2020 
Datum prejšnje izdaje: - 

kores Hand Sanitiser 
 

Verzija: 1.0 

 

 

 
 

 

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI 

 
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes 
   
Evropska unija 
 
Dokument je usklajen z Uredbo 1907/2006/ES in uredbo 1272/2008/ES(CLP)  ter njunimi spremembami  
 
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    
 
Ni na voljo. 
 

16. DRUGI PODATKI 

 
16.1 Vir varnostnega lista:  
 
Varnostni list Hand sanitiser 1l (5l) , z dne 23. april 2020, verzija 1.1 
 
16.2 Okrajšave in akronimi 
 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society). 
CLP: Classification, Labeling, Packaging,  
DNEL: Izpeljana raven brez učinka 
PNEC: Predvidena koncentracija brez učinka 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Snovs. 
GefStoffVO: Ordinance on Hazardous Snovs, Nemčija 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals. 
ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. 
RID: Regulation Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail. 
IATA: International Air Transport Association. 
ICAO: International Civil Aviation Organization. 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods. 
INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. 
LC50: Lethal concentration, for 50 percent of test population. – letalna koncentracija 
LD50: Lethal dose, for 50 percent of test population. – letalna doza  
LTE: Long-term exposure. – dolgotrajna izpostavljenost 
STE: Short-term exposure. – kratkotrajna izpostavljenost 
STEL: Short Term Exposure limit. – mejna vrednost kratkotrajne izpostavljenosti 
STOT: Specific Target Organ Toxicity. - Specifična strupenost za organe 
TLV: Threshold Limiting vrednost. – mejna vrednost 
TWA TLV: Threshold Limit vrednost for the Time Weighted Average 8 hour day. (ACGIH 
Standard). – mejna vrednost 8 ur 
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienist 
Y: Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in BAT vrednosti 
I: Inhalabilna frakcija – del celotne suspendirane snovi, ki jo delavec vdihne 
K: Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo 
BAT :  Biološka mejna vrednost 
WEL: Workplace Exposure Limits 
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MV: mejna vrednost poklicne izpostavljenosti 8 ur 
KTV: kratkotrajna mejna vrednost poklicne izpostavljenosti 15 minut 
HOS: Hlapne organske spojine 
tt/dan: telesna teža/dan 
 
16.3 Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti in/ali previdnostnih stavkov  
 
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. 
H271 Lahko povzroči požar ali eksplozijo; močna oksidativna snov. 
H272 Lahko okrepi požar; oksidativna snov. 
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. 
H315 Povzroča draženje kože. 
H319 Povzroča hudo draženje oči. 
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. 
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. 
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. 
EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. 
 
16.4 Drugi podatki 
 
Drugi podatki pomembni za zdravje in zaščito ljudi 
Izdelka se ne sme - razen če to izrecno odobri proizvajalec / uvoznik - uporabljati za druge namene kot v 
oddelku 1. Uporabnik je odgovoren za spoštovanje vseh povezanih zdravstvenih predpisov. 
 
Smernice za usposabljanje 
Obvestiti osebje o priporočenih načinih uporabe, obvezni zaščitni opremi, prvi pomoči in prepovedanih 
načinih ravnanja z izdelkom. 
 
Priporočene omejitve uporabe 
Ni na voljo 
 
Informacije o virih podatkov, ki se uporabljajo za sestavljanje varnostnega lista 
Uredba (ES) 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta (REACH), kakor je bila spremenjena. Uredba 
(ES) 1272/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta , kakor je bila spremenjena. Podatki proizvajalca 
snovi/zmesi, če so na voljo - podatki iz registracijskih dosjejev. 
 
Več informacij 
Postopek razvrstitve – računska metoda. 
 
Izjava o omejitvi odgovornosti 
Varnostni list vsebuje informacije, namenjene zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ter varovanja 
okolja. Navedene informacije ustrezajo trenutnemu stanju znanja in izkušenj ter ustrezajo veljavnim 
zakonskim predpisom. Te informacije ne bi smele biti razumljene kot zagotavljanje ustreznosti in 
uporabnosti izdelka za določeno uporabo.  

Konec varnostnega lista 


