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ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 
 

1.1. Identifikator izdelka 

Oblika izdelka : Zmes 

Trgovsko ime : Odstranjevalec madežev 

Koda izdelka : 3000224 

Vrsta izdelka : Detergent 

 

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe 

1.2.1. Pomembne identificirane uporabe 

Glavna kategorija uporabe : Potrošniška uporaba 

Uporaba snovi/zmesi : Pralno sredstvo za občutljivo perilo 
 

1.2.2. Uporabe, ki jih odsvetujemo 

Dodatne informacije niso na voljo 

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista 

Dobavitelj 
ECOVER CO-ORDINATION CENTER 
Steenovenstraat 1A 
2390 Malle - Belgium 
T +32 (0)3 309 2500 - F +32 (0)3 311 7270 
sds@peopleagainstdirty.com 

 

  

 

1.4. Telefonska številka za nujne primere 

Številka za klic v sili : customer careline UK 03451 302230; customer careline DE +49 711 351455-25 
 
 

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti 
 

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi 

Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP] 

Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija nevarnosti 2 H319   
    

Celotno besedilo stavkov H: glej oddelek 16 
 

 
 

 
  

Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na  zdravje ljudi in okolje 

Povzroča hudo draženje oči. 
 

 

2.2. Elementi etikete 

Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP] Dodatno označevanje, ki ga je treba prikazatiDodatno(-na) razvrščanje(-ja), ki ga(jih) je treba prikazati  

Piktogrami za nevarnost (CLP) : 

 

GHS07 

     

Opozorilna beseda (CLP) : Pozor 

Stavki o nevarnosti (CLP) : H319 - Povzroča hudo draženje oči 

Previdnostni stavki (CLP) : P102 - Hraniti zunaj dosega otrok 
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 
P337+P313 - Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo 
P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda 

 

 

   
 

 

 

2.3. Druge nevarnosti 

Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev PBT iz priloge XIII uredbe REACH 

Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev vPvB iz priloge XIII uredbe REACH 
 

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 
 

3.1. Snovi 

Ni uporabno 
 

 

mailto:sds@peopleagainstdirty.com
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3.2. Zmes 
 

 
 

 
 

Ime Identifikator izdelka % Razvrstitev po Uredbi (ES) 
št. 1272/2008 [CLP] 

Alkyl, C10-16, polyglucoside 
 

(Št. CAS) 110615-47-9 
(Št. EC) 600-975-8 
(REACH št) 01-2119489418-23 

5 - 15 Eye Dam. 1, H318 
Skin Irrit. 2, H315 

Sodium laurylether sulphate 
 

(Št. CAS) 68891-38-3 
(Št. EC) 500-234-8 

1 - 5 Eye Dam. 1, H318 
Skin Irrit. 2, H315 

Ethanol 
 

(Št. CAS) 64-17-5 
(Št. EC) 200-578-6 
(Indeks št) 603-002-00-5 
(REACH št) 01-2119457610-43 

1 - 5 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 

 

Posebne mejne koncentracije: 

Ime Identifikator izdelka Posebne mejne koncentracije 

Alkyl, C10-16, polyglucoside (Št. CAS) 110615-47-9 
(Št. EC) 600-975-8 
(REACH št) 01-2119489418-23 

(C > 12) Eye Dam. 1, H318 
(C > 30) Skin Irrit. 2, H315 

Sodium laurylether sulphate (Št. CAS) 68891-38-3 
(Št. EC) 500-234-8 

( 5 =<C < 10) Eye Irrit. 2, H319 

(C >= 10) Eye Dam. 1, H318 
 

 
 

Celotno besedilo H-stavkov: glejte oddelek 16 
  

 

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 
 

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč 

Ukrepi prve pomoči po vdihavanju : Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. 

Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo : Kožo umiti z veliko količino vode. 

Ukrepi prve pomoči po 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. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško 
pomoč/oskrbo. 

Ukrepi prve pomoči po zaužitju : Ob slabem počutju pokličite center za zastrupitve ali zdravnika. 
 

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 

Simptomi/ učinki po stiku z očmi : Draženje oči. 
 

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja 

Simptomatično zdravljenje. 

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 
 

5.1. Sredstva za gašenje 

Primerna sredstva za gašenje : Razpršena voda. Suh prah. Pena. Ogljikov dioksid. 
 

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo 

Nevarni produkti razgradnje v primeru požara : Ni znan. 
 

5.3. Nasvet za gasilce 

Zaščitna oprema pri gašenju : Ne posredovati brez ustrezne zaščitne opreme. Samostojen izolirni dihalni aparat. Popolna 
zaščita telesa. 

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 
 

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili 

6.1.1. Za neizučeno osebje 

Postopki v sili : Prezračiti območje razlitja. Preprečiti stik s kožo in z očmi. 

6.1.2. Za reševalce 

Zaščitna oprema : Ne posredovati brez ustrezne zaščitne opreme. Za več informacij glejte oddelek 8: « Nadzor 
izpostavljenosti/osebna zaščita ». 

 

6.2. Okoljevarstveni ukrepi 

Preprečiti sproščanje v okolje. 
 

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje 

Postopki čiščenja : Razlito tekočino absorbirati z vpojnim materialom. 

Drugi podatki : Snovi ali trdne ostanke odstraniti na pooblaščenem zbirnem mestu. 
 

6.4. Sklicevanje na druge oddelke 

Za več informacij glejte oddelek 13. 
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ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 
 

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje 

Varnostni ukrepi za varno ravnanje : Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega mesta. Preprečiti stik s kožo in z očmi. Nositi osebno 
zaščitno opremo. 

Higienski ukrepi : Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Umiti roke po vsaki uporabi. 
 

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo 

Pogoji skladiščenja : Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. 

Temperatura skladišča : 0 - 40 °C 
 

7.3. Posebne končne uporabe 

Dodatne informacije niso na voljo 

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 
 

8.1. Parametri nadzora 

Dodatne informacije niso na voljo 
 
 

 
 

 
 

8.2. Nadzor izpostavljenosti 

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor: 

Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega mesta. 
   

Zaščita rok: 

Zaščitne rokavice 
 

Zaščita oči: 

Varnostna očala 
 

Zaščita kože in telesa: 

Nositi ustrezno zaščitno obleko 
  

Zaščita dihal: 

V primeru nezadostnega prezračevanja nositi ustrezen dihalni aparat 
  

Nadzor izpostavljenosti okolja: 

Preprečiti sproščanje v okolje. 

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 
 

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 

Agregatno stanje : Tekočina 
  

Barva : Brez barve. svetlo rumena. 
  

Vonj : Sivka. 
  

Meja vonja : Ni razpoložljivih podatkov 
  

pH : 6,5 
  

Relativna hitrost izparevanja  (butilacetat = 1) : Ni razpoložljivih podatkov 
  

Tališče/ talilno območje: : Ni uporabno 
  

Strdišče : Ni razpoložljivih podatkov 
  

Vrelišče : Ni razpoložljivih podatkov 
  

Plamenišče : > 60 - 100 °C 
  

Temperatura samovžiga : Ni razpoložljivih podatkov 
  

Temperatura razgradnje : Ni razpoložljivih podatkov 
  

Vnetljivost (snov v trdnem stanju, plin) : Ni uporabno 
  

Parni tlak : Ni razpoložljivih podatkov 
  

Relativna gostota pare pri 20 °C : Ni razpoložljivih podatkov 
  

Relativna gostota : Ni razpoložljivih podatkov 
  

Gostota : 1,027 kg/l 

Topnost : popolnoma topno. 
  

Zmožnost kopičenja v organizmih (Log Pow) : Ni razpoložljivih podatkov 
  

Viskoznost, kinematična : Ni razpoložljivih podatkov 
  

Viskoznost, dinamična : Ni razpoložljivih podatkov 
  

Eksplozivne lastnosti : Ni razpoložljivih podatkov 
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Oksidativne lastnosti : Ni. 
  

Meje eksplozivnosti : Ni razpoložljivih podatkov 
 

 
 

9.2. Drugi podatki 

Vsebnost HOS : 1,35 % 

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 
 

10.1. Reaktivnost 

Uporabljena proteaza (glej 2. in 8. člen) lahko učinkuje preobčutljivo med vdihavanjem aerosola in lahko povzroči draženje kože med dolgotrajnim 
stikom pri ljudeh z občutljivo kožo. 
 

10.2. Kemijska stabilnost 

Stabilno v normalnih pogojih. 
 

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij 

V normalnih pogojih uporabe nevarne reakcije niso znane. 
 

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti 

Ni - v priporočenih pogojih skladiščenja in ravnanja (glej oddelek 7). 
 

10.5. Nezdružljivi materiali 

Kisline. 
 

10.6. Nevarni produkti razgradnje 

Pri običajnih pogojih skladiščenja in uporabe ne bi smelo prihajati do nevarnih produktov razgradnje. 
 

ODDELEK 11: Toksikološki podatki 
 

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih 

Akutna strupenost : Ni zaupno 
 

 

Ethanol (64-17-5) 

LD50 oralno 10470 mg/kg telesne teže 

LD50 dermalno 15800 mg/kg telesne teže 

LC50 pri vdihavanju, podgana (prah meglica - 
mg/l/4 h) 

> 99999 mg/l 

 

Alkyl, C10-16, polyglucoside (110615-47-9) 

LD50 oralno > 2000 mg/kg telesne teže 

LD50 dermalno > 2000 mg/kg telesne teže 
 

Jedkost za kožo/draženje kože : Ni zaupno 

pH: 6,5 

Resne okvare oči/draženje : Povzroča hudo draženje oči. 

pH: 6,5 

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost 
kože 

: Ni zaupno 

Mutagenost za zarodne celice : Ni zaupno 

Rakotvornost : Ni zaupno 
 

 

Strupenost za razmnoževanje : Ni zaupno 

STOT – enkratna izpostavljenost : Ni zaupno 
 

 

STOT – ponavljajoča se izpostavljenost : Ni zaupno 
 

 

Nevarnost pri vdihavanju : Ni zaupno 
 

  

 
 

ODDELEK 12: Ekološki podatki 
 

12.1. Strupenost 

Ekologija - splošno : Izdelek ne velja za strupenega za vodne organizme in nima dolgotrajnih škodljivih učinkov na 
okolje. 

 

 

Ethanol (64-17-5) 

LC50 ribe 1 14200 mg/l 

EC50 pri drugih vodnih organizmih 1 5012 mg/l waterflea 

EC50 pri drugih vodnih organizmih 2 275 mg/l 
 

Alkyl, C10-16, polyglucoside (110615-47-9) 

LC50 ribe 1 2,95 mg/l 

EC50 pri drugih vodnih organizmih 1 7 mg/l waterflea 
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Alkyl, C10-16, polyglucoside (110615-47-9) 

EC50 pri drugih vodnih organizmih 2 5 mg/l 
 
 
 

 

12.2. Obstojnost in razgradljivost 

Odstranjevalec madežev  

Obstojnost in razgradljivost Ta izdelek ne vsebuje trdovratnih snovi. 
. Površinsko aktivne surovine uporabljene v tem izdelku odgovarjajo vsem kriterijem bio-
razgradljivosti po EC Regulativi 648/2004 (Regulativa odetergentih) 
. Površinsko aktivne surovine uporabljene v tem izdelku so anaerobno bio-razgradljive. 

 

 

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih 

Odstranjevalec madežev  

Zmožnost kopičenja v organizmih Ta izdelek ne vsebuje bio nakopičenih snovi. 
 

Ethanol (64-17-5) 

Zmožnost kopičenja v organizmih (Log Pow) -0,32 
 

12.4. Mobilnost v tleh 

Dodatne informacije niso na voljo 
 

 

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB 

Odstranjevalec madežev  

Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev PBT iz priloge XIII uredbe REACH 

Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev vPvB iz priloge XIII uredbe REACH 
 

 

 

12.6. Drugi škodljivi učinki 

Drugi škodljivi učinki : Ta izdelek ne vsebuje PCM ali komponent parfuma nitromusk. 

ODDELEK 13: Odstranjevanje 
 

13.1. Metode ravnanja z odpadki 

Metode ravnanja z odpadki : Vsebino/posodo odstraniti v skladu z navodili za ločevanje pooblaščenega zbirališča odpadkov. 

ODDELEK 14: Podatki o prevozu 
 

V skladu z zahtevami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 
 

 

14.1. Številka ZN 

Številka ZN (ADR) : Ni uporabno 

Številka ZN (IMDG) : Ni uporabno 

Številka ZN (IATA) : Ni uporabno 

Številka ZN (ADN) : Ni uporabno 

Številka ZN (RID) : Ni uporabno 
 

14.2. Pravilno odpremno ime ZN 

Uradno ime blaga za prevoz (ADR) : Ni uporabno 

Uradno ime blaga za prevoz (IMDG) : Ni uporabno 

Uradno ime blaga za prevoz (IATA) : Ni uporabno 

Uradno ime blaga za prevoz (ADN) : Ni uporabno 

Uradno ime blaga za prevoz (RID) : Ni uporabno 
 

14.3. Razredi nevarnosti prevoza 

ADR   

Razredi nevarnosti prevoza (ADR) : Ni uporabno 

   

IMDG   

Razredi nevarnosti prevoza (IMDG) : Ni uporabno 

   

IATA   

Razredi nevarnosti prevoza (IATA) : Ni uporabno 

   

ADN   

Razredi nevarnosti prevoza (ADN) : Ni uporabno 

   

RID   

Razredi nevarnosti prevoza (RID) : Ni uporabno 
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14.4. Skupina embalaže 

Skupina pakiranja (ADR) : Ni uporabno 

Skupina pakiranja (IMDG) : Ni uporabno 

Skupina embalaže (IATA) : Ni uporabno 

Skupina embalaže (ADN) : Ni uporabno 

Skupina pakiranja (RID) : Ni uporabno 
 

14.5. Nevarnosti za okolje 

Okolju nevarno : Ne 

Snov, ki onesnažuje morje : Ne 

Drugi podatki : Dodatne informacije niso na voljo 
 

    
14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika 

- Transport po kopnem 
  

Ni uporabno 

- Prevoz po morju 
  

Ni uporabno 

- Zračni transport 
  

Ni uporabno 

- Prevoz po celinskih plovnih poteh 
  

Ni uporabno 

- Železniški prevoz 
  

Ni uporabno 
 

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC 

Ni uporabno 

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki 
 

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes 

15.1.1. Predpisi EU 
 

Ne vsebuje snovi, za katere veljajo omejitve iz Priloge XVII Uredbe REACH 

Ne vsebuje nobene snovi s seznama snovi kandidatk REACH 
 

Ne vsebuje nobene snovi s seznama v Prilogi XIV Uredbe REACH 

 

   

Vsebnost HOS : 1,35 % 
 
 

Uredba o detergentih : Označevanje vsebine: 

Sestavina % 

neionske površinsko aktivne snovi 5-15% 

anionske površinsko aktivne snovi <5% 

encimi  

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one  

parfumi  

LINALOOL  
  
  

 

 

15.1.2. Nacionalni predpisi 

Dodatne informacije niso na voljo 
 

 

 
 

 

 

15.2. Ocena kemijske varnosti 

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena 
  

ODDELEK 16: Drugi podatki 
 

Navedba sprememb: 

Document distribution languages. 
 

 

 

 

 Celotno besedilo stavkov H in EUH: 

Eye Dam. 1 Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija nevarnosti 1 

Eye Irrit. 2 Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija nevarnosti 2 
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Flam. Liq. 2 Vnetljive tekočine, kategorija nevarnosti 2 

Skin Irrit. 2 Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija nevarnosti 2 

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi 

H315 Povzroča draženje kože 

H318 Povzroča hude poškodbe oči 

H319 Povzroča hudo draženje oči 
 

Razvrščanje in postopek, ki se uporabljata za ugotovitev razvrstitve zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [CLP]:  

Eye Irrit. 2 H319 Metoda izračuna 
 

 

 
 
VL EU (Priloga II REACH) 

 
Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene samo za opis izdelka za zdravstvene, varnostne in okoljske namene. Zato se ne smejo razumeti kot jamstvo za katere koli 
lastnosti izdelka 
 


