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1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI  IN DRUŽBE/PODJETJA   

 
1.1. INDENTIFIKATOR IZDELKA 

  Trgovsko ime:   PROTECT BSP 

  Številka artikla: 2730 

  UFI: RU20-V0KP-S00N-N4W6 
  CAS številka: 17980-47-1 

  EC številka: 402-810-3 
  Indeks številka: 014-007-00-1 

  Registracijska številka: 01-0000015254-76-xxxx 
 

1.2. POMEMBNE IDENTIFICIRANE UPORABE SNOVI ALI ZMESI IN ODSVETOVANE  UPORABE     

  Druge relevantne informacije niso na voljo 
  Ustrezne identificirane uporabe snovi ali zmesi: Zaščita betona 

 
1.3. PODROBNOSTI O DOBAVITELJU VARNOSTNEGA LISTA 

-Proizvajalec: 
-Naslov: 

 

 
 

-Uvoznik/Dobavitelj: 

Ha-Be Betonchemie GmbH & Co. KG 
Stuevestrasse 39 

31785 Hameln 

Germany 
 

Lespatex d.o.o. 
-Naslov: Pot k sejmišču 30 

 1231 Ljubljana Črnuče 

 
Tel.:                            

Fax:  
e-mail: 

Slovenija 
00386 (0)1 423 5009 

00386 (0)1 423 1385 
matjaz.gregoric@lespatex.si 

  
 

1.5. TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE 

  112 
 

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI 

 
2.1. RAZVRSTITEV SNOVI ALI ZMESI 

 
Razvrstitev v skladu z Uredbo 1272/2008 (CLP) 

 
Flam. Liq. 3 H226 Vnetljiva tekočina in hlapi 

 

 
Acute tokx. 4 H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. 

STOT SE 3 H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. 
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2.2. ELEMENTI  ETIKETE 

Označitev v skladu z Uredbo 1272/2008 (CLP)  

Izdelek je razvrščen in označen v skladu z uredbo CLP              
Piktogrami za nevarnost 

 
                   

Opozorilna beseda      POZOR 

Sestavni deli etikete, ki določajo nevarnost 

1-metoksi-2-propanol 

n-butil acetat 

Nevarnostni stavki 

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. 

H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. 
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. 

 

Previdnostni stavki 

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Prepovedano kajenje! 

P240 Zaboj in oprema za sprejem tal. 
241   Uporabite protieksplozijsko zaščitno opremo [električno / prezračevalno / razsvetljavo]. 

P242 Uporabite neiskreča orodja. 
P243 Ukrepite, da preprečite statične razelektritve. 

P261 Preprečiti vdihavanje prahu / dima / plina / megle / hlapov / razpršila. 

P271 Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračevanem prostoru. 
P280 Nosite zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz / sluh zaščita. 

P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Sperite kožo z 
voda [ali tuš]. 

P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prestavite osebo na svež zrak in naj bo dihanje nemoteno. 

P312 Če se počutite slabo, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. 
P370 + P378 V primeru požara: Uporabiti za gašenje: CO2, prah ali vodni pršilo. 

P403 + P233 Shranjujte v dobro prezračevanem prostoru. Posodo hranite tesno zaprto. 
P403 + P235 Shranjujte v dobro prezračevanem prostoru. Ohladi se. 

P405 Shranjujte zaklenjeno. 

P501 Odstraniti vsebino / vsebnik v skladu z lokalnimi / regionalnimi / nacionalnimi / mednarodnimi predpisi. 
 

 

2.3. DRUGE NEVARNOSTI 

Rezultati ocene PBT in vPvB 

PBT: Ni uporaben 
vPvB: Ni uporaben 
 

 

3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH 

 
3.1 Kemijska karakteristika: zmes 

 

 
 

 
 

- Opis: Mešanica spodaj naštetih snovi z nenevarnimi dodatki. 
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Dodatne informacije: Besedilo naštetih stavkov o nevarnosti je v poglavju 16. 
 
 

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ 

 

- 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč 
- Pri vdihavanju: 

Dovod svežega zraka; v primeru pritožb se posvetujte z zdravnikom. 

Odpeljite prizadete osebe na svež zrak, oseba naj počiva. 
- Pri stiku s kožo: Na splošno izdelek ne draži kože. 

- Pri stiku z očmi: Odprto oko nekaj minut izpirati pod tekočo vodo. 
- Po zaužitju: Če simptomi ne izginejo, se posvetujte z zdravnikom. 

- 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, tako akutni kot zapozneli 
Druge ustrezne informacije niso na voljo. 

- 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja 

Druge ustrezne informacije niso na voljo. 
 
 

5. PROTIPOŽARNI UKREPI 

 

5.1 SREDSTVA ZA GAŠENJE 
Ustrezna sredstva za 

gašenje: 

CO2, gasilni prah ali vodni curek. Večji požar gasiti z razpršenim 

vodnim curkom ali alkoholno obstojno peno.  
 

5.2 POSEBNE NEVARNOSTI V ZVEZI S SNOVJO ALI ZMESJO 

Druge relevantne informacije niso na voljo 
 

 

5.3 NASVET ZA GASILCE 
   Zaščitna oprema: Posebni ukrepi niso potrebni 

    

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH 

  

6.1 OSEBNI VARNOSTNI UKREPI, ZAŠČITNA OPREMA IN POSTOPKI V SILI 

  Niso potrebni. 
 

6.2 OKOLJEVARSTVENI UKREPI 
Preprečiti iztekanje v kanalizacijo/vodotoke ali podtalnico   

 

6.3 METODE IN MATERIALI ZA ZADRŽEVANJE IN ČIŠČENJE 
   Absorbirajte z materialom, ki veže tekočino (pesek, diatomit, kislinska veziva, univerzalna veziva,  

  žagovina). 
 

6.4. SKLICEVANJE NA DRUGE ODDELKE 

Za informacije o varnem ravnanju glejte točko 7.  
Za informacije o osebni varovalni opremi glejte točko 8.  

Za informacije o odstranjevanju glej točko 13. 
 

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE 

 
7.1 VARNOSTNI UKREPI ZA VARNO RAVNANJE 
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  Ob pravilni uporabi niso potrebni posebni previdnostni ukrepi 

  Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji: 

  Posebni ukrepi niso potrebni 
 

7.2 POGOJI ZA VARNO SKLADIŠČENJE, VKLJUČNO Z NEZDRUŽLJIVOSTJO 
  Skladiščenje: 

  Zahteva skladiščnih prostorov in posod: Ni posebnih zahtev 
  Informacije o skladiščenju v enem skupnem skladiščenju: Ni zahtev 

  Drugi podatki glede pogojev skladiščenja: Jih ni 

 
7.3 POSEBNE KONČNE UPORABE 

   Druge relevantne informacije niso na voljo. 
 

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA 

  Dodatni napotki za razvoj tehnične opreme: Ni drugih podatkov, glej točko 7 
 

8.1 PARAMETRI NADZORA 

   Zavezujoče mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost (Slovenija) 
 

   Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki zahtevajo nadzor na delovnem mestu: 

 
 

- Predpisane informacije WEL: EH40 / 2020 

- Dodatne informacije: Kot osnova so bili uporabljeni seznami, veljavni med izdelavo. 
- 8.2 Nadzor izpostavljenosti 

- Osebna varovalna oprema: 
- Splošni zaščitni in higienski ukrepi: Umijte si roke pred odmori in na koncu dela. 

- Zaščita dihal: Ni potrebna. 
 

8.2 NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO 

Osebna zaščitna oprema:  
Splošni varnostni in 

sanitarni ukrepi: 
 

 

 
 

 
 

 

Hraniti ločeno od živil, pijač in krme. 
Umazana in kontaminirana oblačila takoj odstranite 

Pred odmori in ob koncu dela si umijte roke. 

Izogibajte se stiku s kožo. 
Izogibajte se stiku z očmi in kožo 

 

Zaščita dihal: V primeru nastanka prahu / hlapov / aerosolov ali če so mejne 

vrednosti presežene: 
Uporabljajte dihalno opremo z ustreznim filtrom (filter tipa ABEK) ali 

nosite dihalni aparat. 
Uporabljajte samo opremo za zaščito dihal s simbolom CE, vključno 

s štirimestno številko preskusa 
 

Zaščita rok: 

 

Zaščitne rokavice 
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Material za rokavice: 
 

 
 

 

Čas prodiranja skozi 
material za rokavice: 

Material za rokavice mora biti neprepusten in odporen na proizvod / 

snov / pripravek. Izbira materiala rokavic ob upoštevanju časov 

penetracije, stopnje difuzije in razgradnje 
 

 
 

 
 

Izbira primernih rokavic ni odvisna samo od materiala, temveč tudi 

od nadaljnjih oznak kakovosti in se razlikuje od proizvajalca do 
proizvajalca. Ker je izdelek pripravek iz več snovi, odpornosti 

materiala rokavic ni mogoče izračunati vnaprej in ga je zato treba 
pred uporabo preveriti. 

 

Natančen prebojni čas morate izvesti pri proizvajalcu zaščitnih 
rokavic in ga morate upoštevati 

 
Zaščita oči: 

 
 

Pri ponovnem polnjenju se priporoča uporaba zaščitnih očal 

 

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 

 

- 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 
- Videz: 

Oblika:    tekočina 
Barva: v skladu s specifikacijo izdelka 

- Vonj:    značilen 
- Prag vonja:   Ni določen. 

- Vrednost pH:   Ni določeno. 

- Sprememba stanja 
Tališče / ledišče:  Ni določeno. 

Začetno vrelišče in območje vrelišča:> 100 ° C 
- Plamenišče:   27 ° C 

Se ne uporablja. 

- Vnetljivost (trdna snov, plin): Se ne uporablja. 
- Temperatura vžiga:  278 ° C 

- Temperatura razpadanja: Ni določeno. 
- Eksplozivne lastnosti: Izdelek ni eksploziven. Vendar nastanek eksplozivnega zraka /mešanice hlapov 

so možne. 

- meje eksplozije: 
Spodnja:   0,8 vol.% 

Zgornja:   12 vol.% 
- Parni tlak pri 20 ° C:  12 hPa 

- Gostota:   Ni določeno. 
- Gostota hlapov  Ni določeno. 

- Hitrost izparevanja  Ni določeno. 

- Topnost v / mešljivost z vodo: delno se meša. 
- Porazdelitveni koeficient: n-oktanol / voda: Ni določeno. 

- viskoznost: 
Dinamično:   Ni določeno. 

Kinematično pri 20 ° C: 20 s (DIN 53211/4) 

- Preskus ločevanja s topilom: 
Organska topila:  78,0% 

 
  Druge relevantne informacije niso na voljo. 
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10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 

 

10.1 REAKTIVNOST 
   Druge relevantne informacije niso na voljo. 

 

10.2 KEMIJSKA STABILNOST 
  Termična razgradnja/pogoji, ki jih je treba preprečiti: Izogibajte se vročini, plamenom in  

  iskram 
 

10.3 MOŽNOST POTEKA NEVARNIH REAKCIJ 
  Reagira z močnimi kislinami in alkalijami. 

  Reagira z močnimi oksidanti. 

 
10.4 POGOJI, KI SE JIM JE TREBA IZOGNITI  

  Druge relevantne informacije niso na voljo 
 

10.5 NEZDRUŽLJIVI MATERIALI 
  Voda 

 

10.6 NEVARNI PRODUKTI RAZGRADNJE 
  Možno v sledovih. 

  etanol, če hidrolizira 
 

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI 

 
11.1. Podatki o toksikoloških učinkih 

  Akutna strupenost 
  Zdravju škodljivo pri vdihavanju. 

 

  LD/LC50 

 
   
  Primarno draženje: 

  Jedkost za kožo/draženje kože: Povzroča draženje kože 
  Hude poškodbe oči/draženje oči: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za uvrstitev niso  

  izpolnjena. 

  Preobčutljivost dihalnih poti/kože: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za uvrstitev niso  
  izpolnjena. 

  CMR učinki (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnoževanje): 
  Rakotvornost: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za uvrstitev niso izpolnjena. 

  Strupenost za razmnoževanje: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za uvrstitev niso  

  izpolnjena. 
  Mutagenost za zarodne celice: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za uvrstitev niso  

  izpolnjena 
  STOT – enkratna izpostavljenost: Lahko povzroči zaspanost ali omotico. 

  STOT – ponavljajoča se izpostavljenost: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za uvrstitev  

  niso izpolnjena 
  Nevarnost pri vdihavanju: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za uvrstitev niso    

  izpolnjena. 
 

 

12. EKOLOŠKI PODATKI 
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- 12.1 Strupenost 

- Strupenost za vodno okolje: LC50 (96h) = 2,6 mg / L (Oncorhynchus mykiss) (ECHA) 

- 12.2 Obstojnost in razgradljivost Druge ustrezne informacije niso na voljo. 
- 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih Druge ustrezne informacije niso na voljo. 

- 12.4 Mobilnost v tleh Druge ustrezne informacije niso na voljo. 
- dodatne ekološke informacije: 

- Splošne opombe: 
Razred nevarnosti za vodo 1 (nemška uredba) (samoocena): rahlo nevaren za vodo 

Ne dovolite, da nerazredčen izdelek ali njegove večje količine pridejo v podtalnico, vodo ali 

kanalizacijo 
sistem. 

- 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB 
- PBT: Se ne uporablja. 

- vPvB: Se ne uporablja. 

- 12.6 Drugi škodljivi učinki Druge ustrezne informacije niso na voljo. 
 

13. ODSTRANJEVANJE 

 

13.1 METODE RAVNANJA Z ODPADKI 

  Priporočilo: 
  Ne odstranjujte skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustite, da izdelek pride v kanalizacijo 

 
  Neočiščena embalaža: 

  Priporočilo: Odstraniti v skladu z uradnimi predpisi 
 

14. PODATKI O PREVOZU 

 
14.1 UN-številka (spodnja na oranžni tablici) 

ADR, ADN, IMDG, IATA     UN1993 

 

14.2 UN Pravilno odpremno ime  

ADR:                              1993 Vnetljiva tekočina, N.O.S. (1-METHOXY-2-PROPANOL, BUTIL AKETATI) 
 

ADN, IMDG, IATA:         Vnetljiva tekočina, N.O.S. (1-METHOXY-2-PROPANOL, BUTIL AKETATI) 

      
14.3 Razredi nevarnosti prevoza 

ADR, ADN, IMDG, IATA 

 
- razred  3 vnetljive tekočine. 

- Oznaka  3 

      
14.4 Skupina embalaže 

ADR, IMDG, IATA                          III 
 

 
14.5 Nevarnosti za okolje:                             

Morski onesnaževalec:               Ne  

    
- 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Opozorilo: Vnetljive tekočine. 

- Identifikacijska številka nevarnosti (Kemlerjeva koda): 30 
- Številka EMS: F-E, S-E 

- Kategorija odlaganja A 
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- 14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k Uredbi ES 

Marpol in kodeks IBC Se ne uporablja. 

- Prevoz / dodatne informacije: V skladu z zgornjimi specifikacijami ni nevaren. 
- ADR 

- Omejene količine (LQ)   5L 
- Koda izjemnih količin (EQ):  E1 

Največja neto količina na notranjo embalažo: 30 ml 
Največja neto količina na zunanjo embalažo: 1000 ml 

- kategorija prevoza    3 

- koda za omejitev predora   D / E 
- IMDG 

- Omejene količine (LQ)   5L 
- Koda izjemnih količin (EQ):  E1 

Največja neto količina na notranjo embalažo:  30 ml 

Največja neto količina na zunanjo embalažo:  1000 ml 
- ZN "vzorčna uredba":  

   UN 1993 Vnetljiva tekočina, N.O.S. (1-METHOXY-2- PROPANOL, BUTIL AKETATI), 3, III 
 

15. ZAKONSKO PREPISANI PODATKI 

 
- 15.1 Predpisi / zakonodaja o varnosti, zdravju in okolju, značilni za snov ali zmes 

- Direktiva 2012/18 / EU 

- imenovane nevarne snovi - PRILOGA I Nobena od sestavin ni navedena. 
- Seveso kategorije P5c Vnetljive tekočine 

- Kvalificirana količina (tone) za uporabo nižjih zahtev 5.000 t 
- Kvalificirana količina (tone) za uporabo zahtev višje stopnje 50 000 t 

- UREDBA (ES) št. 1907/2006 PRILOGA XVII Pogoji omejitve: 3 
- DIREKTIVA 2011/65 / EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni energiji 

in elektronska oprema - Priloga II 

Nobena sestavina ni navedena. 
- 15.2 Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena. 

 
  Nacionalni predpisi 

  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji,  

  evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije    
  ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe  

  Komisije (ES)  št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS,   
  93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES 

  Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)  

  (Uradni list RS, št. 23/08) 
  Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju,  

  označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in    
  1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 

  Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra   
  2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv   

  67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (Uradni list RS, št. 56/10) 

  Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06  
  – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFfS-1) 

  Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07,  
  67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17 in 60/18) 

  Sklep o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem  

  cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) (Uradni list RS, št. 9/17) 
  Skladiščenje nevarnih kemikalij ureja Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih  za skladiščenje  

  nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št. 23/2018 ). Pravilnik je izdan  na podlagi 45. člena Zakona o  
  kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 - uradno prečiščeno besedilo, 47/04 - ZdZPZ, 61/06 - ZBioP,  

  16/08, 9/11 in 83/12 – ZFfS-1)). 
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15.2 OCENA KEMIJKSE VARNOSTI 

  Ocena kemijske varnosti še ni izvedena.  
 
 

16. DRUGI PODATKI 

-Pomen kratic:  

n.a. not available  ( ni na voljo)  
n.ap. ( not applicable = se ne uporablja)  

vPvB: very persistent, very bioaccumulative chemical – zelo obstojna, zelo bioakumulat. kemikalija 
PBT: obstojne bioakumulativne strupene kemikalije 

 

LD50: ustreza odmerku testirane snovi, ki povzroči 50% smrtnost v določenem časovnem intervalu 
LC50: ustreza koncentracij testirane snovi, ki povzroči 50% smrtnost v določenem časovnem intervalu 

EC50: koncentracija testirane snovi, ki povzroči 50% sprememb v odzivu  
NOEC: koncentracija brez opaznega učinka  

 
- Ustrezni stavki 

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. 

H319 Povzroča hudo draženje oči. 
H331 Strupeno pri vdihavanju. 

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. 
 

- Okrajšave in kratice: 

Flam. Liq. 3: Vnetljive tekočine - kategorija 3 
Akutni toks. 3: Akutna strupenost - kategorija 3 

Akutni toks. 4: Akutna strupenost - kategorija 4 
Eye Irrit. 2: Hude poškodbe oči / draženje oči - Kategorija 2 

STOT SE 3: Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost) - kategorija 3 
  

Viri podatkov: 

 
-varnostni list proizvajalca Ha-Be Betonchemie GmbH & Co. KG, verzija 2.00, datum tiskanja 

05.04.2019 
 

-varnostni list v slovenskem jeziku in v skladu s slovensko zakonodajo pripravilo podjetje Lespatex 

d.o.o. 
 

 
-Druge informacije: 

Varnostni list je pripravljen na podlagi dosegljivih informacij in služi kot osnovno navodilo za varno 

delo ter kot izhodišče in pomoč za pridobivanje dodatnih informacij, če so te potrebne. Uporabnik je 
dolžan  pridobiti dodatne informacije, če glede na obseg, naravo in pogoje dela z zmesjo, podatki iz 

varnostnega lista  v njegovem primeru ne zadoščajo. Uporabnik je prav tako dolžan proučiti vse 
veljavne predpise, ki so v veljavi in ravnati v skladu z njimi ( npr.  s področja varnosti in zdravja pri 

delu, odpadkov, skladiščenja, prevoza ipd). Pravna ali fizična oseba, ki daje zmes v promet v Republiki 
Sloveniji, ne odgovarja za morebitno nepravilno uporabo kemikalije in nastale posledice. Varnostni list 

tudi ne predstavlja garancije za kakovost izdelka. 


