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Trgovsko ime: Dishwasher tablets all-in-one 

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 
 
1.1 Identifikator izdelka: 
Trgovsko ime:  Dishwasher tablets all-in-one 
Šifra izdelka: ECOVER135 

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: 
Identificirane uporabe:  Potrošniška uporaba 
Odsvetovana 
Uporaba:  

Ni podatkov 

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista: 

Distributer: 
NUTUS Trgovina d.o.o. 
Sokolska ulica 46, SI-2000 Maribor 
TEL.: 02/429 6009, FAX: 02/429 6010 
e-mail: saso.nutus@siol.com 

Proizvajalec: 
ECOVER CO-ORDINATION CENTER 
Steenovenstraat 1A 
2390 Malle Belgium 

1.4 Telefonska številka za nujne primere: 

Od 8.00 do 15.00 ure so dodatne informacije dosegljive na telefonski številki 02/429 6009. 
Najbližji zdravstveni dom. 
V primeru življenjske ogroženosti poklicati telefonsko številko 112. 

 

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti 
 
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi: 
 
2.1.1 Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 
Izdelek še ni razvrščen po Uredbi (ES) št. 1272/2008 
 
2.1.2 Razvrstitev po Direktivi (ES) št. 67/548/EGS ali 1999/45/ES 
Xi; Dražilno, R41 
 
2.1.3 Dodatne informacije 
Za celotno besedilo R-stavkov glejte Oddelek 16. 
 
2.2 Elementi etikete: 
 
2.2.1 Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 
Izdelek še ni označen po Uredbi (ES) št. 1272/2008 
 
2.2.2 Označevanje po Direktivi (ES) št. 67/548/EGS ali 1999/45/ES 

Navedba nevarnosti: 
Xi 

 
DRAŽILNO 

Komponente, ki določajo nevarnost in jih je potrebno navesti na etiketi: 
natrijev karbonat; peroksihidratdinatrijev disilikat 
 
R-stavki: 
R41 Nevarnost hudih poškodb oči. 
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S-stavki: 
S2 Hraniti izven dosega otrok. 
S25 Preprečiti stik z očmi. 
S26 Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. 
S39 Nositi zaščito za oči/obraz. 
S46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. 

2.3 Dodatne nevarnosti: 
Jih ni pod normalnimi pogoji uporabe.   

 

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 
 
3.1 Mešanica 

Opis mešanice: Ni podatka 

Nevarne sestavine: 

Ime 
EC 
št. 

CAS 
št. 

Indeks 
št. 

Razvrstitev 
Direktiva 

67/548/EGS 

Razvrstitev Uredba  
(ES) št. 1272/2008 

% (ut) 
REACH 

registracijska 
št. 

natrijev karbonat 
peroksihidrat 

239-707-6 15630-89-4 / 
O; R8 

Xn; R22-41 

Ox. Sol. 2 
Eye Dam 1 

Acute Tox. 4 (oral) 

5-15 01-2119457268-30 

natrijev karbonat 207-838-8 497-19-8 / Xi; R36 Eye irrit 2 5-15 01-2119485498-19 

dinatrijev disilikat 237-623-4 13870-28-5 / Xi; R41 Eye Dam 1 1-5 01-2119485031-47 

Dodatne informacije: Za celotno besedilo H-stavkov in R-stavkov glejte Oddelek 16. 

 

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 
 
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč 

Splošni napotki:  Če se pojavijo simptomi, pokličite zdravnika. 
Pri vdihovanju: Osebo odpeljite na svež zrak. 
Pri stiku s kožo:  Odstranite kontaminirano obleko in čevlje. Umijte si kožo z milom in vodo. 
Pri stiku z očmi: V primeru stika z očmi jih takoj sperite z veliko vode in poiščite zdravniško pomoč. 

Odstranite kontaktne leče, če jih uporabljate in če je to lahko narediti. Nadaljujte s 
spiranjem. 

Pri zaužitju: NE izzivati bruhanja. Umijte usta z vodo in nato spijte veliko vode. Poiščite zdravniško 
pomoč.  

Zaščita osebe, ki nudi prvo 
pomoč: 

Ni podatkov 

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 
Pri vdihovanju: Jih ni pri normalnih pogojih uporabe. 
Pri stiku s kožo:  Ne pričakuje se, da predstavlja veliko nevarnost za kožo pri pogojih normalne 

uporabe. 
Pri stiku z očmi: Draži oči. 
Pri zaužitju: Zaužitje lahko povzroči draženje prebavil, slabost, bruhanje in drisko. 

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja 
Zdraviti simptome. 

 

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 
 
5.1 Sredstva za gašenje  
Ustrezna sredstva za gašenje: Proti alkoholu odporna pena, prah. 
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Neustrezna sredstva za gašenje: Vsebuje oksidativen perkarbonat, ki ob aktivaciji lahko sprosti kisik. Zato ne pršite 

vode na suh izdelek. 

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi 
s snovjo ali zmesjo 

Ni podatkov 

5.3 Nasvet za gasilce Nositi avtonomen dihalni aparat za gašenje, če je to potrebno. 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 
 
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili 
6.1.1 Za neizučeno osebje: Izognibajte se stika z očmi. 
6.1.2 Za reševalce: Ni podatkov 

6.2 Okoljevarstveni ukrepi Preprečite vstop v vodne poti, kanalizacijo, kleti ali zaprta področja. Preprečite 
nadaljnje puščanje ali razlitje, če je to varno. 

V primeru onesnaženja vode ali tal obvestiti pristojne organe: Uprava Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje (112). 

6.3 Metode in materiali za 
zadrževanje in čiščenje 

 

6.3.1 Razlitje: Zberite mehansko, prenesite v ustrezne posode za odstranitev. 
6.3.2 Čiščenje razlitja: Ni podatkov 
6.3.3 Druge informacije: Ni podatkov 

6.4 Sklicevanje na druge 
oddelke 

Glejte oddelek 8: mejne vrednosti na delovnem mestu. 
Glejte oddelek 12: ekološke informacije. 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

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

 

Preventivni ukrepi: Zagotovite ustrezno prezračevanje, še posebno v zaprtih področjih. Izogibajte se stika 
z očmi. 

Ukrepi za preprečitev požara: Ni podatkov 
Ukrepi za preprečitev nastajanja 
aeroslov in prahu: 

Ni podatkov 

Ukrepi za zaščito okolja: Ni podatkov 
Navodilo za splošne higieno: Ni podatkov 

7.2 Pogoji za varno 
skladiščenje, vključno z 
nezdružljivostjo 

 

Tehnični ukrepi in pogoji 
skladiščenja:  

Hranite stran od dosega otrok. Posode naj bodo tesno zaprte v suhih in dobro 
prezračenih prostorih. 

Materiali za embalažo: Ni podatkov 
Zahteve za skladiščne prostore 
in posode: 

Ni podatkov 

Razred skladiščenja: Ni podatkov 

7.3 Posebne končne uporabe Ni podatkov 
Priporočila: Ni podatkov 
Specifične uporabe za industrijo: Ni podatkov 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
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ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 
 
8.1 Parametri nadzora 

Ime/CAS št.: Država 
Mejna vrednost – 8 ur Mejna vrednost – kratkoročna 

Pravna osnova/opombe 
ppm mg/m

3 ppm mg/m
3 

/ / / / / / / 

8.2 Nadzor izpostavljenosti  

8.2.1 Ustrezen tehnično-
tehnološki nadzor: 

Ni podatkov 

8.2.2 Osebna zaščitna oprema:  

 Splošno Rokovati v skladu z dobro industrijsko higieno in varnostno prakso. 
 Zaščita za oči/obraz Nositi zaščitna očala, ko čistite nenamerno razsut material. 

 Zaščita kože Ni podatkov 

 Zaščita rok 
Za postopke, kjer pride do daljše ali ponavljajoče izpostavljenosti, je potrebno nositi 
neprepustne rokavice. 

 Zaščita dihal Ni podatkov 
 Toplotna nevarnost Ni podatkov 

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti 
okolja: 

Ne dovoliti, da pride v kanalizacijo, podzemne vode ali v katerokoli vodno telo. 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 
 
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Vrednost/Enota/Metoda 

Videz Trdno 

Barva  Svetlo rumena 

Vonj    Po citrusih 

Mejna vrednosti vonja / 

pH (15%) 10,8 

tališče/ledišče / 

začetno vrelišče in območje vrelišča / 

plamenišče >100°C 

hitrost izparevanja / 

vnetljivost (trdno, plinasto) / 

zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti / 

parni tlak / 

parna gostota / 

relativna gostota / 

topnost v vodi Topno v vodi 

porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda / 

temperatura samovžiga / 

temperatura razpadanja / 

viskoznost / 

eksplozivne lastnosti / 

oksidativne lastnosti Izdelek vsebuje oksidativen natrijev karbonat peroksid. 
9.2 Drugi podatki: VOC (%) = 0.09 

 

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 
 
10.1 Reaktivnost Tudi če je pravilno shranjen, bo natrijev karbonat peroksid izgubil svojo aktivnost. 

Zato je priporočljivo, da izdelek uporabite v roku enega leta. 
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10.2 Kemijska stabilnost Stabilno pri normalnih pogojih uporabe. 

10.3 Možnost poteka nevarnih 
reakcij 

Jih ni pri normalni uporabi. 

10.4 Pogoji, ki se jim je treba 
izogniti 

Zavarovati pred vlago. Ne hraniti pod 0°C in nad 40°C. 

10.5 Nezdružljivi materiali Močne kisline, močni oksidanti, močne baze. 

10.6 Nevarni produkti 
razgradnje 

Jih ni pod normalnimi pogoji uporabi. 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

ODDELEK 11: Toksikološki podatki 
 
11.1 Podatki o toksikoloških 
učinkih 

Snov Oralno LD50 Dermalno LD50 Vdihavanje LC50 
natrijev karbonat 4090 mg/kg (podgana) / 2300 mg/m3 (podgana) 2h 

 

Akutna strupenost: Izdelek ne predstavlja nevarnosti akutne strupenosti na osnovi znanih ali 
posredovanih informacij. 

Vdihovanje: Ni podatkov 
Stik z očmi: Draženje zaradi njegove sestave. 
Stik s kožo: Ni ali je rahlo dražilen zaradi njegove sestave. 
Zaužitje: Komaj strupeno. 
Jedkost za kožo/draženje kože: Ni podatkov 
Resne okvare oči/draženje: Ni podatkov 
Preobčutljivost pri vdihavanju in 
preobčutljivost kože: 

Vsebuje limonen. 

Mutagenost za zarodne celice: Ni podatkov 
Rakotvornost Ni podatkov 
Strupenost za razmnoževanje Ni podatkov 
STOT – enkratna izpostavljenost: Ni podatkov 
STOT – ponavljajoča se 
izpostavljenost: 

Ni podatkov 

Nevarnost pri vdihavanju: Ni podatkov 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

ODDELEK 12: Ekološki podatki 
 
12.1 Strupenost Ni podatkov 

CAS/Ime snovi Alge/vodne rastline Ribe Raki 

natrijev karbonat peroksihidrat 
70: 240 h Chlorella emersonii mg/L 

EC50 
70.7: 96 h Pimephales promelas 

mg/L LC50 static 
4.9: 48 h Daphnia pulex 

mg/L EC50 

natrijev karbonat 242: 120 h Nitzschia mg/L EC50 

310 - 1220: 96 h Pimephales 
promelas mg/L LC50 static 300: 96 

h Lepomis macrochirus mg/L LC50 
static 

265: 48 h Daphnia magna 

mg/L 
EC50 

dinatrijev disilikat / 
210: 96 h Brachydanio rerio mg/L 

LC50 

1000: 24 h Daphnia 
magna mg/L 

EC50 
12.2 Obstojnost in 
razgradljivost: 

Izdelek ne vsebuje obstojnih snovi. Površinsko aktivne snovi, uporabljene v tem 
izdelku, izpolnjujejo vse zahteve biorazgradljivosti EU predpisa 648/2004 (direktiva o 
detergentih). Površinsko aktivne snovi, uporabljene v tem izdelku, so aerobno 
biorazgradljive. 
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12.3 Zmožnost kopičenja v 
organizmih: 

Površinsko aktivne snovi, uporabljene v tem izdelku, izpolnjujejo vse zahteve 
biorazgradljivosti EU predpisa 648/2004 (direktiva o detergentih). Površinsko aktivne 
snovi, uporabljene v tem izdelku, so aerobno biorazgradljive. 

12.4 Mobilnost v tleh: Ni podatkov 

12.5 Rezultati ocene PBT in 
vPvB: 

Izdelek ne vsebuje snovi, ki se jih šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene 
(PBT). 

Izdelek ne vsebuje snovi, ki se jih šteje za zelo obstojne ali za zelo bioakumulativne 
(vPvB). 

12.6 Drugi škodljivi učinki: Izdelek ne vsebuje PCM ali parfumskih komponent nitro mošusa. 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

ODDELEK 13: Odstranjevanje 
 
13.1 Metode ravnanja z odpadki 
Postopek odstranjevanja izdelka: Odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi. 
Šifra odpadka: Ni podatkov 
Postopek odstranjevanja 
embalaže: 

Ni podatkov 

Šifra odpadka: Ni podatkov 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

ODDELEK 14: Podatki o prevozu 

 
Kopenski promet ADR/RID: Ni urejeno. 

Transport po morju IMDG: Ni urejeno. 

Transport po zraku ICAO/IATA: Ni urejeno. 

Dodatni podatki: Ni podatkov 

 
ODDELEK 15: zakonsko predpisane informacije 

 
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov 
Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 
Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 
Uredba komisije (EU) št. 453/2010 z dne 20. maja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta 
in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) 
Zakon o kemikalijah (Ur.l. RS, št. 110/2003, 47/2004, 16/2008) 
Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Ur.l. RS, št. 35/2005, 54/2007)  
Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Ur.l. RS, št.  67/2005, 137/2006)  
Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. 34/2008) 
Direktiva (EU) Št. 648/2004 iz 31 marca 2004 o detergentih: 
Sredstva za beljenje na osnovi kisika (5 - 15%), neionsko površinsko aktivna sredstva (< 5%), dišava, encimi, Limonen (D-
) 

15.2 Ocena kemijske varnosti 
Ni podatkov.  
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ODDELEK 16: Drugi podatki 
 

Spremembe varnostnega lista: Ni podatkov 

Okrajšave:  

Viri za izdelavo varnostnega lista: Dishwasher tablets all-in-one (Datum izdaje: 23.09.2013) 

Seznam relevantnih R-stavkov in H-stavkov o nevarnostih iz oddelkov 2 do 15: 
R36 Draži oči. 
R8 V stiku z vnetljivim materialom lahko povzroči požar.    
R22 Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
R41 Nevarnost hudih poškodb oči. 
R36/37/38 Draži oči, dihala in kožo. 

Nasveti o usposabljanju: Ni podatkov 

Priporočene omejitve uporabe: Ni podatkov 

Podatki v varnostnem listu temeljijo na našem znanju ter dosegljivih informacijah. Varnostni list označuje izdelek in zanj 
predpisane varnostne ukrepe. Varnostni list ne zagotavlja kvalitete izdelka. Pravna ali fizična oseba, ki daje kemikalijo v 
promet, ne odgovarja za morebitno nepravilno uporabo le te in nastale posledice. 

 


