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POSEBNA OPOZORILA

 
Nevarno: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči
zaspanost ali omotico. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane
kože. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje
prepovedano. Hraniti na hladnem. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko. PRI STIKU S KOŽO:
umiti z veliko mila in vode. 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. Poiščite
zdravniško pomoč/oskrbo. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z
lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.

UN 1325

VARNOSTNI UKREPI

  

 

Osebna varovalna oprema: pri uporabi vedno nositi predpisano osebno varovalno opremo!
Zaščita rok: Pri daljši izpostavljenosti uporabiti zaščitne rokavice (SIST EN 374:2003). Pred uporabo roke
zaščititi s primerno zaščitno kremo. Upoštevati navodila proizvajalca glede uporabe, shranjevanja, vzdrževanja
in zamenjave rokavic. Ko se pokažejo poškodbe ali prvi znaki obrabe, je potrebno rokavice takoj zamenjati.
Material: nitril. Material: butil kavčuk.
Zaščita oči: Pri normalni uporabi ni potrebna. Če obstaja nevarnosti stika z očmi, uporabiti zaščitna očala.
Zaščitna očala s stransko zaščito (SIST EN 166:2002).
Zaščita kože: Pri normalni uporabi ni potrebna. Pri daljši izpostavljenosti uporabiti zaščitno delovno obleko.
Bombažna zaščitna delovna obleka (SIST EN ISO 13688:2013) in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN
ISO 20345:2012).
Zaščita dihal: Pri normalni uporabi in ustreznem prezračevanju ni potrebna. V kolikor so koncentracije mejne
vrednosti prekoračene, je potrebno nositi ustrezno zaščito dihal. Pri povišanih koncentracijah par/aerosolov v
zraku uporabiti polobrazno masko (SIST EN 140:1999/AC:2000) s kombiniranim filtrom A2-P2 (SIST EN
14387:2004+A1:2008). Opremo za zaščito dihal izberite po posvetovanju z dobaviteljem/izdelovalcem in po
podrobni oceni delovnih razmer.

Skladiščenje: Skladiščiti v skladu z lokalnimi predpisi. Hraniti v tesno zaprtih posodah. Hraniti na hladnem, suhem in dobro prezračevanem mestu.
Zaščititi pred direktnimi sončnimi žarki. Temperatura skladiščenja: 0°C do 25°C. Hraniti ločeno od nezdružljivih snovi (glej oddelek 10). Hraniti ločeno
od hrane, pijače in krmil.

Higienski ukrepi: Skrbeti za osebno higieno - umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Med delom ne
jesti, piti ali kaditi. Ne vdihavati hlapov/aerosolov. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili.

Omejitve uporabe: Ne uprabljajte v bližini oči.

POSTOPEK V PRIMERU NEVARNOSTI: KLIC V SILI: 112
Postopek čiščenja: Posode umakniti iz onesnaženega območja. Pripravek mehansko pobrati v ustrezne posode in odpadek prepustiti
pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Onesnaženo območje očistiti z obilico vode. Odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi (glej točko 13).
Ustrezno gasilno sredstvo: Pripravek je vnetljiv. 
Razpršen vodni curek. 
Vodna megla. 
Pena. 
Suhe kemikalije. 
Ogljikov dioksid (CO2). Sredstva za gašenje prilagoditi trenutnim razmeram in okoliščinam.
Opozori tudi druge osebe! Glej: Lokalni požarni red

Nudi prvo pomoč!
Zavaruj samega sebe. Ne vdihuj plina/dima/hlapov/meglice.
Po nezgodi - počakaj, dokler nadrejeni ali gasilci ne dovolijo ponovnega vstopa na
delovno mesto.

Obvesti nadrejene!

SIMPTOMI ZASTRUPITVE:
Po vdihavanju: Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. Prekomerna izpostavljenost meglicam ali hlapom lahko povzroči draženje dihal. Kašelj,
kihanje, smrkanje, oteženo dihanje.
Po stiku s kožo: V stiku s kožo lahko povzroči draženje (rdečica, srbečica). Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane
kože.
Po stiku z očmi: Povzroča hudo draženje oči. Rdečica, solzenje, bolečina.
Po zaužitju: Lahko povzroči bolečine v trebuhu. Lahko povzroči slabost/bruhanje in drisko.

OPIS UKREPOV ZA PRVO POMOČ: KLIC V SILI: 112
Po vdihavanju: Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje. Ponesrečenec naj počiva na toplem. Če se pojavijo simptomi,
ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč. Če ponesrečenec ne diha, če diha neredno, ali če je prišlo do ustavitve dihanja, naj usposobljeno osebje
ponesrečencu nudi umetno dihanje ali kisik. V primeru težav z dihanjem takoj poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Po stiku s kožo: Onesnažena oblačila in obutev odstraniti. Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, takoj izprati z obilico vode in milom. Če se
pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiščite zdravniško pomoč.
Po stiku z očmi: Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Kontaktne leče odstraniti, če to lahko storimo varno/enostavno.
Nadaljujte z izpiranjem. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč.
Po zaužitju : Ne izzivati bruhanja brez predhodnega posvetovanja z zdravnikom. Usta temeljito sprati z vodo. Nezavestni osebi ne dajati ničesar v
usta. Dihalne poti naj bodo odprte. Poiskati zdravniško pomoč! Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

RAVNANJE Z ODPADKI
Odstranjevanje odpadkov: Preprečiti razlitja/razsutja ali uhajanje v odtoke/kanalizacijo. Prepustiti pooblaščenemu
zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu odpadkov. Odstranjevanje tega proizvoda, raztopin in kakršnih koli stranskih proizvodov mora vedno potekati v
skladu z zahtevami predpisov o zaščiti okolja in odstranjevanju odpadkov oz. katerih koli drugih predpisov. 
Odstranjevanje odpadne embalaže: Odstranjevati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadno embalažo. Prazna embalaža predstavlja nevarnost
požara, saj lahko vsebuje vnetljive ostanke ali hlape proizvoda. Izpraznjena embalaža je primerna za recikliranje. Popolnoma izpraznjeno in trikrat
izprano embalažo prepustiti pooblaščenemu prevzemniku embalaže. 
Pri odstranjevanju upoštevaj tudi interna navodila.
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