
Datum priprave: 12.05.2017 
 

Sprememba: 28.05.2019 
 

Številka različice/popravka: 1 

VARNOSTNI LIST 
 

DEBELLO 
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), v 

različici Uredbe komisije (EU) 830/2015 
Stran 1 od 13 

 
 

 

 

 
 
 

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 
 

1.1 Identifikator izdelka 
 

Trgovsko ime: DEBELLO 
 

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: 
Lepilo za podgane in miši. 

 

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista: 
Distributer za Slovenijo: 
Zapi S.p.A., Via Terza Strada, 12, 35026 Conselve (Pd), Italija 
Tel.: +39 049 9597737, fax: +39 049 9597735 
Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: techdept@zapi.it 
/ 
Proizvajalec: 
Zapi S.p.A., Via Terza Strada, 12, 35026 Conselve (Pd), Italija 
Tel.: +39 049 9597737, fax: +39 049 9597735 
Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list:techdept@zapi.it 
/ 

 
1.4 Telefonska številka za nujne primere: 

Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112. 

mailto:techdept@zapi.it
mailto:list:techdept@zapi.it
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ODDELEK 2: Določitev nevarnosti 
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi: 

 
Razvrstitev snovi/zmesi v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008: 
H226 - Vnetljiva tekočina in hlapi. 
Kategorija: 
Flam. Liq. 3 

 
2.2 Elementi etikete: 

 
Po Uredbi (ES) št. 1272/2008: Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP! 
Piktogram za nevarnost: GHS 02 

 
 
 
 
 

Opozorilna beseda: Pozor 
Stavki o nevarnosti: 
H226 - Vnetljiva tekočina in hlapi. 
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. 
P280 - Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/zaščito za obraz. 
P501 - Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi. 
Dodatne informacije: 
Ni dodatnih informacij. 

2.3 Druge nevarnosti: 
       Rezultati ocene PBT ali vPvB: 

Proizvod ne izpolnjuje meril za razvrstitev kot PBT ali vPvB. 
 
 
 
 

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 
3.1 Zmesi: 

 
 
Ime snovi 

 
Št. EC 
Št. CAS 
Št. INDEX 

 
Konc. [%] Razvrstitev v 

skladu z Uredbo 
(ES) št. 1272/2008 

REACH 
registracijska 
številka: 

 

Etil acetat 
 
205-500-4 
141-78-6 
607-022-00-5 

 
<1 

 
Flam. Liq. 2 H225 
Eye Irrit. 2 H319 
STOT SE 3 H336 

 
01-2119475103-46- 
XXXX 

 
Dodatne informacije: celotno besedilo stavkov o nevarnosti je navedeno v oddelku 16. 
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ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč: 
4.1.1 Vdihavanje: 

Prizadeto osebo premestiti na svež zrak. Poiskati zdravniško pomoč. 
4.1.2 Stik s kožo: 

V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč. 
4.1.3 Stik z očmi: 

Oči z odprtimi vekami spirati pod tekočo vodo. Poiskati zdravniško pomoč. 
4.1.4 Zaužitje: 

Takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati etiketo ali varnostni list izdelka. NIČESAR dajati skozi usta! To lahko 
stori samo zdravnik! 

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli: 
Ni podatka. 

4.3 Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja: 
Ni podatka. 

 
 
 
 

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 
5.1 Sredstva za gašenje: 
5.1.1 Ustrezna sredstva za gašenje: 

Ogljikov dioksid (CO2). Gasilni prah.  Razpršena voda.  Večje požare gasiti z razpršeno vodo. 
5.1.2 Neustrezna sredstva za gašenje: 

Niso znana. 
5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo: 

V primeru požara se lahko sproščajo strupeni plini. 
preprečiti vdihavanje strupenih plinov. 

5.3 Nasvet za gasilce: 
V primeru požara nositi ustrezno osebno zaščitno opremo in samostojen dihalni aparat. Preprečiti iztekanje 
produktov gašenja v odvodne kanale. Ostanke gašenja odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi. V primeru požara 
nositi zaščitno opremo za gasilce: zaščitno obleko v skladu z EN 469:2005, EN 469:2005/A1:2006, EN 
469:2005/AC:2006. 
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ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili: 
6.1.1 Za neizučeno osebje: 

Nositi osebno zaščitno opremo (oddelek 8). Preprečiti dostop nepooblaščenim osebam. 
6.1.2 Za reševalce: 

Glej poglavje 6.1.1. 
6.2 Okoljevarstveni ukrepi: 

Preprečiti izpust v kanalizacijo, vodna zajetja, podtalnico in vodotoke.  Če pride do razlitja v vodotoke, kanalizacijo 
ali v tla oziroma po vegetaciji je potrebno nemudoma obvestiti za to pristojne organe. 

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje: 
6.3.1 Primerne tehnike zadrževanja: 

Ni podatka. 
6.3.2 Primerni postopki čiščenja: 

Odstraniti z inertnim absorpcijskim materialom (npr. pesek, zemlja, univerzalni absorbenti). Zbrani material hraniti v 
primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z veljavno zakonodajo (v skladu s točko 13). Mesto razlitja očistiti 
in dobro prezračiti. 

6.3.3 Drugi podatki: 
Ni drugih podatkov. 

6.4 Sklicevanje na druge oddelke: 
Glejte Oddelek 7 za informacije o varnem rokovanju. Glejte Oddelek 8 za informacije o osebni zaščitni opremi. 
Glejte Oddelek 13 za informacije o odstranjevanju. 

 
 
 
 

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje: 

Hraniti ločeno od virov toplote, isker in odprtih plamenov, ne kaditi, ne uporabljati vžigalic ali vžigalnikov. Hlapi se 
lahko vžgejo in eksplodirajo, zato se je potrebno izogniti njihovim kopičenju na način, da se zagotovi prepih - odpreti 
okna in vrata, da se zagotovi dobro prezračevanje. Brez ustreznega prezračevanja, se hlapi lahko kopičijo pri tleh in 
se vžgejo na daljavo, ob tem obstaja tveganje povratnega ognja. Preprečiti elektrostatično naelektrenje. Opremo 
ozemljiti in uporabljati antistatično obutev. 
Med delom ne jesti, piti ali kaditi. 
Preprečiti sproščanje v okolje. 

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo: 
Proizvod hraniti v originalni in tesno zaprti embalaži s primerno oznako in etiketo. Hraniti v zaprtih posodah v dobro 
prezračevanem prostoru, stran od neposredne sončne svetlobe. 
Hraniti v hladnem, dobro prezračevanem prostoru, ločeno od toplotnih virov, odprtega ognja, isker in drugih virov 
vžiga. Zavarovati pred zmrznjenjem. Zavarovati pred vročino in direktno sončno svetlobo. 
Zavarovati pred vlago in vodo. 

7.3 Posebne končne uporabe: 
Lepilo za miši in podgane. 
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ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 
8.1 Parametri nadzora: 

 

Ime: EC št. MV 
mg/m3 ppm 

Etil acetat  

205-500-4 8 ur: 734; KTV: 1468 8 ur: 200; KTV: 400 

Vir: Pravilnik o varovanju delavcev pred 
tveganji zaradi izpostavljenosti 
kemičnim snovem pri delu: Priloga I: 
Seznam zavezujočih mejnih vrednosti za 
poklicno izpostavljenost 

 

/ / / 

 

Zagotoviti zadostno prezračevanje, da ne pride do prekoračitve mejne vrednosti. DNEL vrednosti za: 
 

Etil acetat, CAS 141-78-6: 
Potrošnik, oralna, dolgokratkotrajni sistemski učinek: 4,5 mg/kg TT/dan 
Potrošnik, dermalna, dolgokratkotrajni sistemski učinek: 37 mg/kg/ TT/dan 
Delavec, dermalna, dolgokratkotrajni sistemski učinek: 63 mg/kg/ TT/dan 
Potrošnik, vdihavanje, kratkotrajni lokalni učinek: 734 mg/m3 
Delavec, vdihavanje, kratkotrajni lokalni učinek: 1468 mg/m3 
Potrošnik, vdihavanje, dolgotrajni lokalni učinek: 367 mg/m3 
Delavec, vdihavanje, dolgotrajni lokalni učinek: 734 mg/m3 
Potrošnik, vdihavanje, kratkotrajni sistemski učinek: 734 mg/m3 
Delavec, vdihavanje, kratkotrajni sistemski učinek: 1468 mg/m3 
Potrošnik, vdihavanje, dolgotrajni sistemski učinek: 367 mg/m3 
Delavec, vdihavanje, dolgotrajni sistemski učinek: 734 mg/m3 

 
PNEC vrednosti za: 

 
Etil acetat, CAS 141-78-6: 
Oralna, sekundarna zastrupitev, hrana:200 mg/kg 
Sladka voda: 0,24 mg/l 
Vmesni izpusti: 1,65 mg/l 
Morska voda: 0,024 mg/l 
Biološka čistilna naprava: 650 mg/l Sediment, 
sladka voda: 1,15 mg/kg suhe teže Sediment, 
morska voda: 0,115 mg/kg suhe teže Tla: 0,148 
mg/kg suhe teže 

8.2 Nadzor izpostavljenosti: 
8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor: 

Hraniti ločeno od hrane pijače in krmil. Po delu s proizvodom temeljito umiti roke. 

8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema: 
Zaščita za oči/obraz: 
Nositi tesno prilegajoča se zaščitna očala v skladu z EN 166:2001. 
Zaščita kože: 
Izbira ustreznega materiala zaščitnih rokavic je odvisna od prebojnega časa, difuzije in degradacije. Izbira primernih 
rokavic ni odvisna samo od materiala, ampak tudi od kvalitete, ki pa se razlikuje od proizvajalca do proizvajalca. 
Material za rokavice mora biti neprepusten in odporen na proizvod.  Ker je proizvod iz različnih snovi, ni mogoče 
vnaprej predvideti odpornosti različnih materialov rokavic, zato je le-te pred uporabo potrebno testirati. Uporabljati 
zaščitne rokavice v skladu z EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016. 
Zaščita dihal: 
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V primeru prekoračitve maksimalne mejne vrednosti ene ali večjih snovi, ki se nahajajo v preparatu, nositi zaščitno 
masko z zaščitnim filtrom A (razreda 1, 2 ali 3), v skladu z EN 14387:2004+A1:2008. V primeru nastajanja plinov, 
hlapov ali meglic uporabiti kombinirane filtre. 
Dihalne varnostne naprave, je treba uporabiti, če tehnični sprejeti ukrepi niso primerni za omejevanje izpostavljenosti 
delavca. Zaščita, ki jo nudijo maske, je v vsakem primeru omejena. 
Zaščita pred toplotno nevarnostjo: 
Ni podatka. 

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja: 
Emisije iz proizvodnih procesov in prezračevalnih naprav je potrebno redno spremljati, da se zagotovi skladnost z 
okoljsko zakonodajo. 

 
Splošni higienski ukrepi: 
Upoštevati običajne ukrepe, ki veljajo pri ravnanju s kemikalijami. 
Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 
Med odmori in po delu temeljito umiti roke. 
Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Ne vonjati proizvod. 
Zagotoviti zadostno prezračevanje. 

 
 
 
 

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih: 

Videz:                                                                                Brezbarvna viskozna tekočina. 
Vonj:                                                                                 Karakterističen. 
Mejne vrednosti vonja:                                                   Ni podatka. 
pH:                                                                                     Ni podatka. 
Tališče/ledišče:                                                                 Ni podatka. 
Začetno vrelišče in območje vrelišča:                            Ni podatka. 
Plamenišče:                                                                       28°C (ASTM D93-16a) 
Hitrost izparevanja:                                                        Ni podatka. 
Vnetljivost (trdno/ plinasto):                                          Ni določeno. 
Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti:  Ni podatka. 
Parni tlak:                                                                         Ni podatka. 
Parna gostota:                                                                  Ni podatka. 
Relativna gostota:                                                            gostota: 0,83 g/ml 
Topnost:                                                                            Se ne meša z vodo. 
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda:                     Ni podatka. 
Temperatura samovžiga:                                                Proizvod ni samovnetljiv. 
Temperatura razpadanja:                                              Ni podatka. 
Viskoznost:                                                                       Ni podatka. 
Eksplozivne lastnosti:                                                      Proizvod ni ekspolziven. Lahko pa tvori eksplozivno 

mešanico hlapi/zrak. 
Oksidativne lastnosti:                                                      Ni podatka. 

 

9.2 Drugi podatki: 
Ni drugih podatkov. 
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ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 
10.1 Reaktivnost: 

Pri rokovanju in skladiščenju v skladu z navodili proizvod ni reaktiven. 
10.2 Kemijska stabilnost: 

Proizvod je stabilen pri sobni temperaturi ter rokovanju in skladiščenju v skladu z navodili.  
Termalna razgradnja/ pogoji, ki se jim je potrebno izogniti: ne pride do razgradnje, če je uporabljen v skladu  
z navodili. 

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij: 
Hlapi lahko tvorijo z zrakom eksplozivno mešanico. 

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti: 
Preprečiti pregrevanje proizvoda. Preprečiti elektrostatično naelektrenje. Izogniti se vsem virom vžiga. Hraniti ločeno 
od vročine in drugih virov vžiga. 

10.5 Nezdružljivi materiali: 
Druge relevantne informacije niso na voljo. 

10.6 Nevarni produkti razgradnje: 
Termalna razgradnja: ne pride do razgradnje, če se proizvod uporablja v skladu z navodili. 
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ODDELEK 11: Toksikološki podatki 
11.1 Podatki o toksikoloških učinkih: 

Za proizvod ni znanih toksikoloških podatkov. 
 

a) Akutna strupenost za etil acetat, CAS 141-78-6: 
LD50 (oralno, podgana): 5620 mg/kg TT 
LD50 (dermalno): 20000 mg / kg, TT, zajec 
LC50 (vdihavanje, podgana): >22,5 mg/l 
RD50 (miši, 10 min, hlapi): 580 ppm 
Iz vrednosti RD50 (koncentracija, ki povzroči 50-odstotno zmanjšanje dihalne hitrosti) je etil acetat šibek senzorični 
dražilec. 

 
 

(b) jedkost za kožo/draženje kože - etile acetat, CAS 141-78-6: 
Ne draži (zajec; 4 ure; polokluzivni pogoji). 
Zaradi razmaščevalnih lastnosti lahko ponavljajoča izpostavljenost povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. 
Na podlagi razpoložljivih podatkov, kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni. 

 
(c) resne okvare oči/draženje - etile acetat, CAS 141-78-6: 
Snov ne izpolnjuje meril za razvrstitev kot dražilno za oči. Tekoči etil acetat je blago dražilen za oči. 
Na podlagi razpoložljivih podatkov, kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni. 

 
(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože - etile acetat, CAS 141-78-6: 
Etil acetat je bil negativen pri maksimizacijskem testu Magnusson-Kligman, opravljenem v skladu s smernico OECD 
406. 
Na podlagi razpoložljivih podatkov, kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni. 

 
(e) mutagenost za zarodne celice, strupenost za razmnoževanje, rakotvornost - etile acetat, CAS 141-78-6: 
In vitro: Bakterijska mutagenost: negativna z in brez presnovne aktivacije. Citogenost: negativna z in brez presnovne 
aktivacije. 
Mutacije genov sesalskih celic: negativne z in brez presnovne aktivacije. 
In vivo: Mikronukleusni test miši: negativen 
Na podlagi razpoložljivih podatkov, kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni. 

 
(f) rakotvornost - etil acetat, CAS 141-78-6: 
Oralna, NOAEL: plodnost: 26400 mg/kg TT/dan (miš) 
Vdihavanje, NOAEC, razvojna struenost: 73300 mg/m3 
Vdihavanje, NOAEC, plodnost: 22000 mg/m3 (podgana) 
Na podlagi razpoložljivih podatkov, kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni. 

(h) STOT – enkratna izpostavljenost - Na podlagi razpoložljivih podatkov, kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni. 

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost - Na podlagi razpoložljivih podatkov, kriteriji za razvrstitev niso 
izpolnjeni. 

 
(j) nevarnost pri vdihavanju - Na podlagi razpoložljivih podatkov, kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni. 
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ODDELEK 12: Ekološki podatki 
12.1 Strupenost: 

Za proizvod ni znanih ekotoksikoloških podatkov. 

Etil acetat, CAS 141-78-6: 

 
EC50/24h: 2500-3090 mg/l (daphnia magna) (DIN 38412) 
LC50/96h (statični): 212.5 mg/l (heteropneustes fossilis); 230 mg/l (pimephales promelas) 
LC50/24h: 154-175 mg/l (daphnia cucullata) 
NOEC/21d: 2,4 mg/l (daphnia magna) 
NOEC/72h: 100 mg/l (scenedesmus subspicatus) (OECD TG 201) 
EC50/48h: 165 mg/l (daphnia magna); >150 mg/l (ambystoma mexicanum); 5600 mg/l (scenedesmus subspicatus) 
NOEC: 6.9 mg/l (ribe) 

12.2 Obstojnost in razgradljivost: 
Etil acetat, CAS 141-78-6: Zlahka biorazgradljivo v sladki vodi in umetni slanici. 

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih: 
Etil acetat, CAS 141-78-6: biokoncentracijski faktor (BCF, vodne vrste): 30. Snov ima nizek potencial za 
bioakumulacijo (log Kow3). 

12.4 Mobilnost v tleh: 
Ni podatka. 
Preprečiti, da bi proizvod prišel v podzemne vode, vodne vire ali kanalizacijo. 

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB: 
Na podlagi razpoložljivih podatkov, proizvod ne vsebuje nobene PBT ali vPvB snovi. 

12.6 Drugi škodljivi učinki: 
Druge relevantne informacije niso na voljo. 

 
 
 
 

ODDELEK 13: Odstranjevanje 
13.1 Metode ravnanja z odpadki: 

Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok 
uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z Uredbo o 
ravnanju z odpadki in Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah 
Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Ne odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Preprečiti, da bi 
proizvod prišel v vode, tla ali kanalizacijo. 



Datum priprave: 12.05.2017 
 

Sprememba: 28.05.2019 
 

Številka različice/popravka: 1 

VARNOSTNI LIST 
 

DEBELLO 
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), v 

različici Uredbe komisije (EU) 830/2015 
Stran 10 od 13 

 
 

 

 

 
 
 

ODDELEK 14: Podatki o prevozu 
14.1 Številka ZN: - ADR, IMDG, IATA: UN 1133 

 
14.2 Pravilno odpremno ime ZN: - ADR: 1133 Lepila, ki vsebujejo vnetljivo tekočino - IMDG, IATA: Lepila, ki 
vsebujejo vnetljivo tekočino 

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:  
- ADR, IMDG, IATA 

 
Razred: 3F1 
Nalepka: 3 

 
14.4 Skupina pakiranja:  
- ADR, IMDG, IATA : III 

 
14.5 Nevarnosti za okolje: 

Ni primerno. 
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: Pozor: vnetljive tekočine! 

Kemlerjevo št.: 30 
EMS št.: F-E, S-D 
Kategorija razvrščanja: A 

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC: 
/ 

 
Podatki veljajo za: kopenski transport ADR/RID, pomorski transport IMDG/ADN, zračni transport ICAO 
 

- Prevoz/dodatne informacije: 
- ADR 
- Omejene količine (LQ):  5L 
- Izvzete količine  (EQ):  koda E1 

                         Maksimalna neto količina za notranje pakiranje: 30 ml 
                           Maksimalna neto količina za zunanje pakiranje: 1000 ml 

- Prevozna skupina:  3 
- Kod omejitve za predore:  D/E 

 
- IMDG 
- Omejene količine (LQ): 5 L 
- Izvzete količine (EQ): Koda: E1 

                                  Maksimalna neto količina za notranje pakiranje: 30 ml 
                                  Maksimalna neto količina za zunanje pakiranje: 1000 ml 

 
           -UN "Model Regulation": UN 1133 LEPILA, 3, III 
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ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki 
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes: 

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji 
zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu.  
- UREDBA (EU) 2016/425 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 9. marca 2016 o osebni varovalni  
opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686/EGS  
- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Ur. l. RS, št. 33/18) 
- Seznam harmoniziranih standardov objavljenih v skladu z Uredbo (EU) 2016/425 (2018/C 209/03 - 15.6.2018) 
Direktiva 2012/18/EU 

- Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I : ne vsebuje teh snovi. 
- Seveso kategorija: P5c Vnetljive tekočine 
- Količina za razvrstitev (v tonah) nevarnih snovi za uporabo zahtev za organizacije nižje stopnje: 5000 t 
- Količina za razvrstitev (v tonah) nevarnih snovi za uporabo zahtev za organizacije višje stopnje: 50000 t 

- Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije (PRILOGA XIV): Ta izdelek ne vsebuje snovi, vključenih v Prilogo XIV. 
- Uredba (ES) št. 1907/2006 PRILOGA XVII Pogoji omejitve: 3,40 
- Drugi predpisi, omejitve in prepovedni predpisi: podatki niso na voljo 
- Snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost (SVHC) pod REACH, člena 57: ne vsebuje teh snovi 
- Uredba (ES) št. 1005/2009 ES o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč: ne vsebuje teh snovi 
- Uredba (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih: ne vsebuje teh snovi 
- Seznam kemikalij v skladu z Uredbo (ES) št. 649/2012 (PIC): ne vsebuje teh snovi 

 

 
15.2 Ocena kemijske varnosti: 

Ni izvedena. 
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ODDELEK 16: Drugi podatki 
Spremembe glede na predhodno različico varnostnega lista: 
3. poglavje varnostnega lista: delna sprememba sestave, ki ni vplivala na spremembo končne razvrstitve. 
Manjše spremembe v ostalih poglavjih. 

 
Okrajšave in kratice uporabljene v varnostnem listu: 
MV -  mejna vrednost 
LD50 - LD50 ustreza odmerku testirane snovi, ki povzroči 50% smrtnost v določenem časovnem intervalu. 
LC50-LC50 ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzroči 50% smrtnost v določenem časovnem intervalu. 
EC50-EC50 ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzroči 50% sprememb v odzivu (npr. na rast) v določenem 
časovnem intervalu. 
ErC50 - kategorija sproščanja v okolje 
ATE- acute toxicity estimate (ocenjena akutna toksičnost) 
DNEL je raven izpostavljenosti snovi, pod katero naj se ne bi pojavili nobeni škodljivi učinki. 
PNEC - predvidena koncentracija brez učinka. Koncentracija snovi, pod katero naj se ne bi pojavili škodljivi učinki 
na zadevno področje okolja. 
RD50: RD50: koncentracija, ki povzroči 50-odstotno zmanjšanje stopnje dihanja po 10-minutni izpostavljenosti 
LC0: smrtna doza, 0% 
NOEC: koncentracija brez opaznega učinka 
IC50: inhibitorna koncentracija, 50% 
NOAEL: raven brez opaženega škodljivega učinka 
EC50: efektivna koncentracija, ki izzove 50% maksimalnega učinka 
EC10: efektivna koncentracija, ki izzove 10% maksimalnega učinka 
LL0: Lethal Load, 0 percent 
AEL: sprejemljiva raven izpostavljenosti 
LL50: Lethal Load, 50 percent 
EL0: Effective Load, 0 percent 
EL50: Effective Load, 50 percent 
RMM: ukrep za obvladovanje tveganja 
STP: biološka naprava za čiščenje odplak 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning 
the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
PBT: obstojno, bioakumulativno in strupeno 
SVHC: snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost 
vPvB: zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih 
Flam. Liq. 2: Flammable liquids – Category 2 
Flam. Liq. 3: Flammable liquids – Category 3 
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation – Category 2 
STOT SE 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3 

 
Reference ključne literature in virov podatkov: 
Safety data sheet Rats and mice glue, proizvajalca Zapi S.p.A., datum izdaje 24.04.2019. 
1. The E-Pesticide Manual 2.1 Version (2001) 
2. Uredba (ES) 1907/2006 in naslednje spremembe 
3. Uredba (ES) 1272/2008 in naslednje spremembe 
4. Uredba (EU) 2015/830 
5. Uredba (EU) 528/2012 
6. Uredba (ES) 790/2009 (1.ATP CLP) 
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7. Uredba (EU) 286/2011 (2.ATP CLP) 
8. Uredba (EU) 618/2012 (3.ATP CLP) 
9. Uredba (EU) 487/2013 (4.ATP CLP) 
10. Uredba (EU) 944/2013 (5.ATP CLP) 
11. Uredba (EU) 605/2014 (6.ATP CLP) 
12. Uredba (EU) 1221/2015 (7.ATP CLP) 
13. Uredba (EU) 2016/918 (8. ATP CLP) 
14. Uredba (EU) 2016/1179 (9. ATP CLP) 
15. Uredba (EU) 2017/776 (10. ATP CLP) 
16. Uredba (EU) 2018/669 (11. ATP CLP) 
17. Direktiva 2012/18/EU (Seveso III) 
18.   ECHA spletna stran 

 
Metode uporabljene za razvrstitev zmesi: 
/ 

 
Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti, varnostnih stavkov in/ali previdnostnih stavkov: 
H225  Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. 
H319  Povzroča hudo draženje oči. 
H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico. 

 
Nasvet o ustreznem usposabljanju za delavce za zagotovitev varovanja zdravja ljudi in okolja: 
Ni posebnih nasvetov. 


