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ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI / ZMESI IN DRUŽBE / PODJETJA 

1.1. Identifikacija proizvoda 

 Trgovsko ime: ANTIFRIZ AL EXTRA 

 Kemijsko ime: -- 

 Šifra: -- 

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe 

 Uporaba: 

Koncentrirana hladilna tekočina za sisteme gretja in 

hlajenja. Po predhodnem razredčenju z vodo po navodilu v 

tabeli redčenja, doliti v sistem gretja ali hlajenja. 

 Odsvetovana uporaba: Katerakoli druga uporaba, ki ni navedena. 

 Razlog za neuporabo: Ni podatka. 

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista 

   

 Dobavitelj: ROKO d.o.o. 

 Naslov: Miklavška cesta 73, 2311 Hoče 

 Telefon, telefaks: 02 330 38 19, 02 330 38 12 

 
e-mail kontaktne osebe za 
varnostni list 

anka@roko.si 

   

   

1.4. Telefonska številka za nujne primere 

 
V primeru nezgode pokličemo Center za 
obveščanje: 

112 

 
Številka telefona za zdravstvene 
informacije: 

01 522 52 83 (Center za zastrupitve, Klinični center 

Ljubljana) 

 Ostali podatki: Ni podatka. 

 

ODDELEK 2. DOLOČITEV NEVARNOSTI 

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi 

2.1.1. Razvrstitev v skladu z Uredbo (EC) št. 1272/2008 (CLP) 

 
Razred (klasifikacija) in kategorija 

nevarnosti: 
Oznaka opozorila*: 

 

Ak. Toks. 4 (oral.) 

STOT RE 2 (specifična toksičnost za ciljne 

organe - ponavljajoča izspostavljenost, 2. 

kategorija nevarnosti) 

H302 

H373 

2.1.2. Dodatna obvestila 

 Ni podatka. 



VARNOSTNI LIST 
v skladu z uredbo 1907/2006 

 
  Stran 2 od 16 

Trgovsko ime: ANTIFRIZ AL EXTRA 

Šifra proizvoda:  
Datum 
izdelave: 

30.06.2017 Izdaja: 2 

 

________________________________________________________________________________ 

 

*Polni tekst H in EUH oznak je v Oddelku 16. 

2.2. Elementi etikete 

2.2.1. Označevanje v skladu z Uredbo (EC) št. 1272/2008 (CLP) 

 Identifikacija proizvoda: ANTIFRIZ AL EXTRA 

 Identifikacijska številka: -- 

 Številka avtorizacije: -- 

 Piktogrami: 

 

                               

 

                    Pozor 

 Opozorilna beseda: Pozor 

 Opozorilni stavki: 
H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju. 

H373: Lahko škoduje organom (ledvice) pri dolgotrajni ali 

ponavljajoči se  izpostavljenosti.  

 Previdnostni stavki: 

P260: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. 

P264: Po uporabi temeljito umiti roke. 

P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.  

P301+P312: PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER 

ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. 

P314: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo 

P330: Izpirati usta. 

P501: Odstraniti vsebino/posodo po uporabi v skladu z nacionalnimi 

predpisi. 

 Posebna opozorila: Ni podatka 

2.3. Druge nevarnosti 

 Ni podatka 

 

 

ODDELEK 3. SESTAVA / PODATKI O SESTAVINAH 

CAS/ 

EC/ 

Indeks 

Registracijska 
številka po 

REACH 

Konc. 

%  
Ime 

Razvrstitev v skladu z Uredbo (EC) 
št. 1272/2008 (CLP) 

107-21-1 

203-473-3 

-- 
-- 60-80 Etilen-glikol 

Akutna toksičnost: kat. 4 (oralno) 

H302,  

TCOP 2, H373 
56-81-5 

200-289-5 

-- 

-- 15-20 Propan-1,2,3-triol -- 
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ODDELEK 4. UKREPI ZA PRVO POMOČ 

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč 

 Splošni napotki: 
Vedno imej pripravljeno etiketo ali varnostni list za primer 

izpostavljenosti.   

 Pri vdihavanju: 
Prizadeto osebo prinesti na sveži zrak in v slučaju pojava kakršnih koli 

simptomov ali težav z dihanjem poiskati zdravniško pomoč.  

 Pri stiku s kožo: 
Odstraniti onesnažena oblačila in obutev. Kontaktna mesta sprati z milom 

in večjo količino vode. Če se pojavijo kakšni simptomi, poiskati nasvet 

zdravnika. 

 Pri stiku z očmi: 
S čistimi prsti razmakniti očesne veke in spirati izmenično obe očesi z 

vodo vsaj 15 minut. Odstraniti očesne leče, v kolikor je to mogoče. Če se 

pojavijo bolezenski simptomi, poiskati pomoč oftalmologa.  

 V primeru zaužitja: 
Če pride do zaužitja, ne izzivati bruhanja. Če je ponesrečena oseba pri 

zavesti, usta izpirati z veliko količino vode (0,1 do 0,2 l).   

 
Osebna zaščita osebe, 
ki nudi prvo pomoč: 

Ni potrebna.  

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 

 Pri vdihavanju: 
Pri izpostavljenosti višjim koncentracijam so možni kašelj, zaspanost, 

slabost, glavobol, bruhanje. 

 Pri stiku s kožo: V primeru stika z kožo, se ne pričakuje draženje. 

 V stiku z očmi: Lahko povzroči draženje oči v obliki rdečine.  

 V primeru zaužitja: 

Lahko se pojavi slabost, bruhanje, bolečine v trebuhu. Pri večjih dozah se 

lahko pojavi opitost, ki se lahko stopnjuje v komo ali smrt. Povzroča težko 

okvaro ledvic, ki nastopi v nekaj dneh po zaužitju, če se poškodovani ne 

zdravi takoj po zaužitju.    

4.3. Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja 

 Ni podatka. 

 

ODDELEK 5. PROTIPOŽARNI UKREPI 

5.1. Sredstva za gašenje 

 Ustrezna sredstva: Gasilna pena, razpršeni curek vode, CO2 , prah za gašenje. 

 Neustrezna sredstva: Direktni curek vode. 

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo 

 
Nevarni proizvodi 
izgorevanja: 

V primeru požara je možno tvorjenje strupenih plinov: ogljikov 

monoksid (CO) in ogljikov dioksid (CO2). 

5.3. Nasvet za gasilce 

 
V primeru požara v zaprtem prostoru uporabiti avtonomen dihalni aparat z dovodom stisnjenega zraka 

(SIST EN 137) in ognjeodporno zaščitno opremo (SIST EN 469). 

5.4. Dodatne informacije 

 Ni podatkov. 
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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 

 Zaščitna oprema: Uporabljati zaščitno opremo, ki je navedena v pododdelku 8.2.2. 

 
Postopki za preprečevanje 
nesreče: 

Odstraniti vse nezaščitene osebe iz ogroženega prostora.    

 Postopki v primeru nesreče: Ni podatka. 

6.1.2. Za reševalce: 

 Nositi osebna zaščitna sredstva navedena v pododdelku 8.2.2.   Odstraniti nezaščitene osebe. 

6.2. Okoljevarstveni ukrepi: 

 Ne odlagati kemikalijo in embalažo v okolje. 

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje  

6.3.1. 
Za zadrževanje, 
prekrivanje, 
zamašitev: 

Preprečiti iztekanje in izlivanje v vodotoke in kanale z postavljanjem peščenih 

pregrag. Omogočiti dobro ventilacijo. V primeru večjega izlitja obvestiti Center za 

obveščanje na številko 112. 

6.3.2. Za čiščenje: 

Pri večjih količinah iz poškodovane embalaže prečrpati v prazno embalažo. 

Odstraniti  ostanek z absorbcijskim materialom kot so pesek, žagovina in 

podobno. Pri manjših izlitjih prekriti z peskom in odstraniti skupaj z 

kontaminirano podlago v hermetično zaprto posodo, ki jo označimo. Zbrano 

sredstvo oddati pooblaščeni pravni osebi kot nevaren odpadek. 

6.3.3. 
Druge 
informacije: 

Poskrbeti v skladu z oddelkom 13. 

6.4. Sklicevanje na druge oddelke 

 
Odpadke odlagati v skladu z veljavnimi predpisi (oddelek 13). Podatki o zaščitni opremi pododdelek 

8.2.2. Varno ravnanje glej oddelek 7. 

 

 

 

 

ODDELEK 7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE 

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje 

7.1.1. Zaščitni ukrepi 

 Ukrepi za preprečevanje požara: 
Odstraniti vse izvore vžiga, toplote. 

Prepovedano je kaditi. 

 
Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in 
prahu: 

Zagotoviti dobro prezračevanje. 

Upoštevati navodila za uporabo. 

 Ukrepi za varstvo okolja: Ne odlagati v okolje. 

 Drugi ukrepi: Ni posebnih ukrepov. 
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7.1.2. Nasveti o splošni higieni dela na delovnem mestu 

 
V delovnem času se ne sme jesti, piti ali kaditi. Po končanem delu slečti delovno obleko in kožo oprati z 

vodo in milom. Obvezno oprati roke pred malico ali kajenjem in po končanem delu.  

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo 

 Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja: 

Shranjevati v dobro zaprti originalni  embalaži, na 

suhem in hladnem mestu. Priporočena temperatura 

skladiščenja je od -36°C do 40°C. Skladišče  mora  biti 

pokrito in zakljenjeno. Rok skladiščenja je 3 leta. Ne 

izpostaviti direktni sončni svetlobi. 

 Embalažni materiali: 
Samo originalna embalaža proizvajalca. Ne pretakati v 

kakršnokoli drugo embalažo, še posebej NE skladiščiti 

v pocinkani embalaži. 

 Zahteve za skladiščne prostore in posode: 
Skladišče naj bo označeno skladno z Zakonom o 

kemikalijah. Zbiralna posoda v tleh ne sme biti 

povezana z kanalizacijo. 

 Nasveti za opremo skladišča: Ni podatka. 

 Dodatne informacije o pogojih skladiščenja: Ni podatka..  

7.3. Posebne končne uporabe 

 Priporočila: Ni podatka. 

 Posebne rešitve za panogo industrije: Ni podatka. 

 

ODDELEK 8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO / OSEBNA ZAŠČITA 

8.1.  Parametri nadzora 

Snov CAS št. 

Mejne vrednosti 
(GVI/KGVI) Biološke mejne vrednosti 

ppm mg/m3 

Etilen-glikol 107-21-1 20/40 52/104 Ni podatka. 

 

Naziv 
snovi: 

 

EC št:  CAS št.:   

DNEL 

Industrijski 

Način 
izpostavljenosti: 

Akutni 

lokalni učinki 

Akutni 

sistemski učinki 

Kronični 

lokalni učinki 

Kronični 

sistemski učinki 

Oralno -- -- -- -- 

Inhalacijsko -- -- -- -- 

Dermalno -- -- -- -- 
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Ključni fizikalni parametri: topnost, vnetljivost, jedkost:  

Uporabniški 

Način 
izpostavljenosti: 

Akutni 

lokalni učinki 

Akutni 

sistemski učinki 

Kronični 

lokalni učinki 

Kronični 

sistemski učinki 

Oralno -- -- -- -- 

Inhalacijsko -- -- -- -- 

Dermalno -- -- -- -- 

PNEC 

Zaščitena mesta v okolju PNEC 

Sladka voda Ni podatka 

Sladkovodni sedimenti Ni podatka 

Morska voda Ni podatka 

Morski sedimenti Ni podatka 

Prehranjevalna veriga Ni podatka 

Mikroorganizmi pri obdelavi odpadnih voda Ni podatka 

Tla (kmetijska) Ni podatka 

Zrak Ni podatka 

 

8.2. Nadzor nad izpostavljenostjo 

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor 

 
Ukrepi za preprečevanje 
izpostavljenosti v času 
priporočene uporabe: 

Izogibati se stiku z kožo in očmi. Obvezna uporaba osebnih 

zaščitnih sredstev.    

 
Strukturni ukrepi za 
preprečevanje 
izpostavljenosti: 

Ni podatka. 

 
Organizacijski ukrepi za 
preprečevanje 
izpostavljenosti: 

Ni podatka. 

 
Tehnični ukrepi za 
preprečevanje 
izpostavljenosti: 

Zadostno prezračevanje in/ali odsesavanje delovnega prostora.   

8.2.2. Osebna zaščitna oprema 

8.2.2.1. Zaščita oči in obraza: 
Pod normalnimi pogoji ni potrebna. V primeru nesreče nositi 

očala, ki se prilegajo obrazu (EN 166). 

8.2.2.2. Zaščita kože 

 Zaščita rok: Rokavice (EN 374) za delo z kemikalijami.  

 Zaščita ostalih delov telesa: 
Uporabljati delovno obleko, ki pokriva celotno telo (EN 340) in  

delovne čevlje ( EN 13832).  
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8.2.2.3. Zaščita dihal: 

Ne vdihavati hlapov, ker dražijo sluznico nosa in sapnika. Pri 

koncentraciji nad 20 ppm etilen-glikola  in/ ali daljši  

izpostavljenosti je potrebno nositi zaščitno masko (EN 136) ali 

polmasko (EN 140) s filtrom ˝A˝ (EN 14387). 

8.2.2.4. Toplotna nevarnost: Ni podatka. 

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja 

 
Ukrepi za preprečevanje 
izpostavljenosti snovi/zmesi: 

Preprečiti stik s kožo, očmi in obleko. Pri uporabi ne jesti, 

piti niti kaditi. Umiti si roke pred odmorom in na koncu 

delovnega dne. Oprati kontaminirano obleko pred ponovno 

uporabo. 

 
Strukturni ukrepi za 
preprečevanje 
izpostavljenosti: 

Ni podatka 

 
Organizacijski ukrepi za 
preprečevanje 
izpostavljenosti: 

Ni podatka 

 
Tehnični ukrepi za 
preprečevanje 
izpostavljenosti: 

Ni podatka 

 

ODDELEK 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 

  Vrednost Metoda 

 Agregatno stanje: tekoče - 

 Barva: Vijolčno rdeča - 

 Vonj: Značilen - 

 Meje vonja: Ni podatka   

 pH: 7,0-8,5 - 

 Tališče/ledišče: Ni podatka  - 

 Vrelišče: >160°C - 

 Plamenišče: >124°C - 

 Hitrost hlapenja: Ni podatka  - 

 
Vnetljivost (trdna snov, 
plin): 

>400°C  - 

 Eksplozijske meje: Ni potrebno - 

 Parni tlak: Ni podatka  - 

 Gostota par: Ni podatka  - 

 Relativna gostota: 1,11-1,14 pri 20°C  - 

 Nasipna gostota: Ni podatka  - 
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 Topnost: Lahko topno v vodi (20°C) - 

 
Porazdelitveni koeficient n-
oktanol/voda (log Pow): 

Ni podatka  - 

 Temperatura samovžiga: Izdelek se ne vžge sam.  - 

 Temperatura razgradnje: Ni podatka  - 

 Viskoznost: Ni podatka  - 

 Eksplozivnost: Izdelek ni eksploziven. - 

 Oksidativne lastnosti: Ni podatka  - 

9.2. Drugi podatki 

 Ni podatka   

   

ODDELEK 10.: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 

10.1. Reaktivnost: Ni podatka. 

10.2. Kemijska stabilnost: Pod normalnimi pogoji uporabe in skladiščenja je izdelek stabilen.  

10.3. 
Možnost poteka nevarnih 
reakcij: 

Ni podatkov. 

10.4. 
Pogoji, ki se jim je treba 
izogniti: 

Visoke temperature nad 40 °C. 

10.5. Nezdružljivi materiali: Kisline in oksidativna sredstva.  

10.6. Nevarni produkti razgradnje: 
Pri gorenju lahko nastane ogljikov monoksid (CO) in ogljikov 

dioksid (CO2). 

 

ODDELEK 11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI 

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih 

 Akutna strupenost: 

Pot 
izpostavljenosti 

Metoda  Vrsta 
Doza LD50/LC50 
ali ATEmešanice 

Čas 
izpostavljen

osti 
Rezultat 

Oralno: etandiol Podgana  
LD50> 4700 mg/kg  

(etilen-glikol) 
-- >2000 mg/kg 

Dermalno: etandiol Zajec  
LD50> 9530 mg/kg 

(etilen-glikol) 
-- >2000 mg/kg 

Inhalacijsko: -- -- -- -- -- 
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 Strupenost za ciljni organ – enkratna izpostavljenost (TCOJ): 

 Specifični učinki 
Izpostavljeni 

organ 
Opomba 

Oralno: Ni podatkov. -  - 

Dermalno: Ni podatkov. -   - 

Inhalacijsko: Ni podatkov. -  - 

 

 Nevarnost pri vdihavanju: Ni podatka 

 

 Draženje in jedkost: 

 
Čas 

izpostavljenosti 
Vrsta Ocena Metoda Opomba 

Jedko za kožo / 
draženje kože: 

-- -- -- -- 
Lahko povzroči 

draženje pri 

občutljivih osebah. 

Resne okvare oči / 
draženje oči: 

-- -- -- -- 
Lahko povzroči 

draženje pri 

občutljivih osebah. 

 

 Preobčutljivost 

Dermalno: Ni podatka 

Inhalacijsko: Ni podatka 

 

 Simptomi vezani na fizikalne, kemijske in toksikološke značilnosti 

Oralno: Ni podatka 

Dermalno: Ni podatka 

Inhalacijsko: Ni podatka 

Stik z očmi: Ni podatka 

 

 Strupenost pri ponavljajoči se izpostavljenosti (subakutna, subkronična, kronična) 

 Doza 
Čas 
izpostavlje
nosti 

Vrsta Metoda Ocena Opombe 

Subakutno 
oralno 

     
Ni podatka 

Subakutno 
dermalno 

     
Ni podatka 

Subakutno 
inhalacijsko 

     
Ni podatka 
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Subkronično 
oralno 

     
Ni podatka 

Subkronično 
dermalno 

     
Ni podatka 

Subkronično 
inhalacijsko 

     
Ni podatka 

Kronično 
oralno 

     
Ni podatka 

Kronično 
dermalno 

     
Ni podatka 

Kronično 
inhalacijsko 

     
Ni podatka 

 

 Strupenost za ciljni organ – ponavljajoča se izpostavljenost (TCOP): 

 Specifični učinki Izpostavljeni organ Opomba 

Subakutno oralno   Ni podatka 

Subakutno dermalno   Ni podatka 

Subakutno inhalacijsko   Ni podatka 

Subkronično oralno   Ni podatka 

Subkronično dermalno   Ni podatka 

Subkronično inhalacijsko   Ni podatka 

Kronično oralno   Ni podatka 

Kronično dermalno   Ni podatka 

Kronično inhlacijsko   Ni podatka 

 

 CMR učinki (rakotvornost, mutagenost, reproduktivna toksičnost) 

 Rakotvornost: Ni podatka 

 Mutagenost in-vitro: Ni podatka 

 Genotoksičnost: Ni podatka 

 Mutagenost in-vivo: Ni podatka 

 Mutagenost za zarodne celice: Ni podatka 

 Strupenost za razmnoževanje: Ni podatka 

 

 Povzetek ocene lastnosti CMR: Ni podatka 
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11.2. Praktične izkušnje: 

 Ugotovitve pomembne za klasifikacijo: Ni podatka 

 Ostale ugotovitve: Ni podatka 

   

11.3. Splošne informacije: 

 Ni podatka 

 

ODDELEK 12. EKOLOŠKI PODATKI 

12.1. Strupenost 

Akutna 
(kratkotrajna) 
strupenost 

Doza 
Čas 

izpostavlj
enosti 

Vrsta Metoda Ocena Opombe 

Ribe   LC50  96  h -- -- >100 mg/l Ni podatka. 

Raki EC50  48  h Daphnia magna -- -- Ni podatka. 

Alge/vodne 
rastline 

IC50  72  h -- -- -- Ni podatka. 

Ostali 
organizmi 

-- -- -- -- -- Ni podatka 

       

Kronična 
(dolgotrajna) 
strupenost 

Doza 
Čas 

izpostavlj
enosti 

Vrsta Metoda Ocena Opombe 

Ribe LC50 96 h -- -- -- Ni podatka 

Raki 
(Daphnia) 

EC50 48 h -- -- -- Ni podatka 

Alge/vodne 
rastline 

IC50 72 h -- -- -- Ni podatka 

Ostali 
organizmi 

-- -- -- -- -- Ni podatka 

 

12.2. Obstojnost in razgradljivost 

 Abiotska razgradnja 

 Čas polrazgradnje Metoda Ocena Opombe 

Morska voda -- -- -- Ni podatka 

Sladka voda -- -- -- Ni podatka 

Zrak -- -- -- Ni podatka 

Tla -- -- -- Ni podatka 
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 Biorazgradljivost 

% razgradnje Čas (dni) Metoda Ocena Opombe 

-- -- -- -- Ni podatka 

 

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih 

 Porazdelitveni koeficient oktanol/voda (log Pow) 

Vrednost Koncentracija pH °C Metoda Ocena Opombe 

-- -- -- -- -- -- Ni podatka 

-- -- -- -- -- -- Ni podatka 

-- -- -- -- -- -- Ni podatka 

 

 Biokoncentracijski faktor (BCF) 

Vrednost Vrsta Metoda Ocena Opombe 

-- -- -- -- Ni podatka 

-- -- -- -- Ni podatka 

-- -- -- -- Ni podatka 

 

 Kronična (dolgotrajna) strupenost za okolje 

Vrednost Doza 
Čas 

izpostavlj
enosti 

Vrsta Metoda Ocena Opombe 

Kronična strupenost za 
ribe 

LC50 -- -- -- -- Ni podatka 

Kronična strupenost za 
rake (Daphnia) 

EC50 -- -- -- -- Ni podatka 

 

12.4. Mobilnost v tleh 

 Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja: Slabo mobilen v tla. 

  

 Površinska napetost: 

 Vrednost °C Koncentracija Metoda Opombe 

 -- -- -- -- Ni podatka 

 -- -- -- -- Ni podatka 

 -- -- -- -- Ni podatka 

 

 Absorpcija/desorpcija 
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Prehajanj
e 

A/D koeficient 

Henryjeva konst. 
log Pow Hlapljivost Metoda Opombe 

Tla-voda -- -- -- -- Ni podatka 

Voda-zrak -- -- -- -- Ni podatka 

Tla-zrak -- -- -- -- Ni podatka 

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB 

 Ni podatka 

 

12.6. Drugi škodljivi učinki 

 Ni podatka 

 

ODDELEK 13. ODSTRANJEVANJE 

13.1. Metode ravnanja z odpadki 

 

13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaže: 

 

Večjo količino neuporabljenega izdelka odstraniti v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi – 

prepustiti pooblaščenemu zbiralcu nevarnih odpadkov. Proizvod ne odlagati v komunalne odpadke. 

Preprečiti izlitje izdelka v vodotoke, kanalizacijo in tla. Prazna embalaža se lahko odstrani z 

gospodinjskimi odpadki. 

 

13.1.2. Klasifikacija odpadka: 

 
16 01 14* antifriz tekočine, ki vsebujejo nevarne snovi 

15 01 10* embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi.  

 

13.1.3. Načini obdelave odpadka: 

 -- 

 

13.1.4. Možnost izlitja v kanalizacijo: 

 Ne sme se izlivati v kanalizacijo, drenažne sisteme ali vodotoke. 

 

13.1.5. Druga priporočila za odstranjevanje: 

 Ni podatka. 

 

13.1.6. Relevantni predpisi: 

 

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (UL RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 18/14, 

57/15, 103/2015) 
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ODDELEK 14. PODATKI O PREVOZU 

 Prevoz po cesti (ADR) 

UN številka: Ni opredeljen kot nevarno za prevoz. 

Pravilno odpremno ime UN: -- 

Razred nevarnosti: -- 

Embalažna skupina: -- 

Nevarnost za okolje: -- 

Posebni previdnostni ukrepi za 
uporabnika: 

-- 

 Prevoz po železnici (RID) 

UN številka: Ni opredelje kot nevarno za prevoz. 

Pravilno odpremno ime UN: -- 

Razred nevarnosti: -- 

Embalažna skupina: -- 

Nevarnost za okolje: -- 

Posebni previdnostni ukrepi za 
uporabnika: 

-- 

 Rečni prevoz (ADN) 

UN številka: Ni opredeljen kot nevarno za prevoz. 

Pravilno odpremno ime UN: -- 

Razred nevarnosti: -- 

Embalažna skupina: -- 

Nevarnost za okolje: -- 

Posebni previdnostni ukrepi za 
uporabnika: 

-- 

 Prevoz po  morju (IMDG) 

UN številka: Ni opredeljen kot nevarno za prevoz. 

Pravilno odpremno ime UN: -- 

Razred nevarnosti: -- 

Embalažna skupina: -- 

Nevarnost za okolje: -- 

Posebni previdnostni ukrepi za 
uporabnika: 

-- 

Prevoz v razlitem stanju v skladu s 
Prilogo II. Konvencije MARPOL 
73/78 in Kodeksom IBC: 

-- 
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 Zračni prevoz (ICAO-TI/IATA-DGR) 

UN številka: Ni opredeljen kot nevarno za prevoz. 

Pravilno odpremno ime UN: -- 

Razred nevarnsti: -- 

Nevarnost za okolje: -- 

Posebni previdnostni ukrepi za 
uporabnika: 

-- 

 

Dodatne informacije: -- 

 

ODDELEK 15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI 

15.1. Predpisi s področja varnosti, zdravja in okolja, specifični za snov ali zmes 

 EU uredbe 

 Avtorizacija in/ali omejitve uporabe 

 Avtorizacije: Ni podatka. 

 Omejitve: Ni podatka. 

 Ostale EU uredbe: 
Uredba (EC) št. 1907/2006 (REACH), Uredba (EC) št. 1272/2008 (CLP) 

Ne vsebuje PCB snovi.  

  

 Nacionalna regulativa: 

Zakon o kemikalijah, Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi 

izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu, Uredba o odpadkih , Uredba o 

ravnanju z embalažo in odpadno embalažo Zakon o prevozu nevarnega 

blaga. 

15.2. Ocena kemijske varnosti 

 -- 
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ODDELEK 16. DRUGI PODATKI 

16.1. Spremembe: -- 

16.2. Okrajšave: 
Ak. toks. 4 *:                      Akutna strupenost kategorije 4 (oralno) 
  

16.3. 
Ključna literatura in viri 
podatkov: 

 

Uredba CLP, 

Varnostni list dobavitelja 

 

16.4. Klasifikacija in uporaba postopkov za razvrstitev zmesi po Uredbi CLP 

Razvrstitev po CLP-u Postopek razvrščanja 

Akutna toksičnost (oralno) 4. 

kategorija nevarnosti, H302 

Lahko škoduje organom (ledvice) 

pri dolgotrajni ali ponavljajoči se 

izpostavljenosti, 2. kategorija 

nevarnosti, H373 

Po originalnem Varnostnem listu proizvajalca. 

16.5. Seznam ustreznih H stavkov (številka in polno besedilo) 

 H:  

302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. 

373 Lahko škoduje organom (ledvice) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se 

izpostavljenosti. 

 

 

 

16.6. 
Nasveti za praktično 
delo: 

-- 

16.7. Dodatne informacije: 

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in se 

nanašajo na proizvod v stanju v kakršnem je dobavljen. Namen informacij 

je opisati proizvod glede na varnostne zahteve in zato ne predstavljajo 

nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka  v pravnem smislu. Podatki v 

varnostnem listu niso izkaz za kakovost izdelka,, ampak samo navodilo za 

varno delo z njim. V primeru neupoštevanja navodil iz varnostnega lista ali 

nepravilne uporabe proizvoda ne odgovarjamo za posledice.    

 
 

PRILOGA: 

SCENARIJI IZPOSTAVLJENOSTI V SKLADU S POROČILOM O KEMIJSKI VARNOSTI 

-- 

 


