
 
VARNOSTNI LIST Stran:1/8 

Datum izdaje: 20.01.2015 
Verzija: 02 

 

Trgovsko ime: ELICOCAMP gas container [cartridge] Butane-Propane Mixture 

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 
 
1.1 Identifikator izdelka: 
Trgovsko ime:  ELICOCAMP gas container [cartridge] Butane-Propane Mixture 
Šifra izdelka: Ni podatkov 

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: 
Identificirane uporabe:  Posoda (kartuša) s propan-butanom namenjena za uporabo kot gorivo za propan-butanske peči, 

bakle in druge naprave, izdelane po EN 521. 
Odsvetovana 
Uporaba:  

Ni podatkov 

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista: 

Distributer: 
IGLU ŠPORT d.o.o. 
Litostrojska 40, 1000 Ljubljana 
Tel. 01/ 241 27 60, Faks: 01/ 241 27 57 
e-mail: info@iglusport.si 
URL: http://www.iglusport.si 

Proizvajalec: 
Unilight Polska Sp. z o.o. 
ul. Zachodnia 3, 55-011 Siechnice 
Poland 

1.4 Telefonska številka za nujne primere: 

Od 8.00 do 15.00 ure so dodatne informacije dosegljive na telefonski številki 01/ 241 27 60. 
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 
Vnetljivi plini, kategorija nevarnosti 1; H220 
Plini pod tlakom; H280 
 
2.2 Elementi etikete: 
 
2.2.1 Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008* 

Opozorilna beseda: Nevarno 

Piktogram GHS: 

 

Stavki o nevarnosti: 
H220 Zelo lahko vnetljiv plin. 
H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo. 

Previdnostni stavki: 
P102 Hraniti zunaj dosega otrok. 
P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. 
P243 Preprečiti statično naelektrenje. 
P377 Požar zaradi uhajanja plina: Ne gasiti, če puščanja ni mogoče varno zaustaviti. 
P381 Odstraniti vse vire vžiga, če je varno. 
* Kot posoda z propan-butanom, je potrebno izdelek označiti v skladu s predpisom SIST EN 417:2012 »Kovinske kartuše za utekočinjene naftne pline za 

enkratno uporabo, z ventilom ali brez njega, za prenosne aparate - Izvedba, nadzor, preskušanje in označevanje«. 
 

… nadaljevanje na naslednji strani… 
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2.3 Dodatne nevarnosti: 
Snovi, ki jih vsebuje izdelek, ne dosegajo kriterijev za PBT ali vPvB v skladu z Prilogo XIII REACH predpisa. Snov je lahko 
eksplozivna, če jo zmešamo z zrakom (zmes zraka in plina) in ko so prisotni viri vžiga v bližini ali pri neposrednem stiku  
posode s plameni. Plinske sestavine so težje od zraka, akumulirajo se pri tleh in depresijah, nižjih delih prostorov. Obstaja 
možnost njihovega vžiga. Pri visokih koncentracijah lahko povzroči slabost, glavobol in omotico, v izrednih primerih 
simptomi vodijo do nezavesti in smrt. Tekoča faza lahko povzroči ozebline pri stiku s kožo. 

 

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 
 
3.1 Zmes 

Opis zmesi: Ni podatkov 

Nevarne sestavine: 

Ime 
EC 
št. 

CAS 
št. 

Indeks 
št. 

Razvrstitev Uredba  
(ES) št. 1272/2008 

% (ut) 
REACH 

registracijska 
št. 

mešanica butan-propan 
(ogljikovodiki, pretežno C3-4, destilati 

zemeljskega olja  
 plini iz predelave zemeljskega olja) 

270-990-9 68512-91-4 649-083-00-0 
Flam. Gas 1 H220  
Press. Gas H280 

70/30 / 

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

 

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

Splošni napotki:  Ni podatkov 
Pri vdihovanju: Odpeljite osebo na svež zrak. Naj ji bo toplo in naj bo mirna. Posvetujte se z 

zdravnikom, če se pojavijo simptomi. 
Pri stiku s kožo:  Sleči kontaminirana oblačila in jih umiti pred ponovno uporabo. Preden slečete 

kontaminirana oblačila, jih namočite z vodo zaradi nevarnosti požara. V primeru hitre 
sprostitve izdelka, lahko povzroči nastanek ozeblin. Sperite mesta z ozeblinami z 
hladno vodo. Sleči vsa oblačila, če je možno. Ne slecite jih, če jih ni mogoče lahko 
odstraniti. Področja z ozeblinami počasi segrejte. Pokrijte jih s sterilno gazo. Ne 
uporabljati mazil in prahu. 

Pri stiku z očmi: Sprati z veliko vode (10-15 minut), pri čemer naj bodo očesne veke odprte. Zaščitite 
oko, ki ni vzdraženo, odstranite kontaktne leče. V primeru ozeblin uporabite sterilno 
gazo. Takoj se posvetovati z zdravnikom. 

Pri zaužitju: Do izpostavljenosti po tej poti ne pride.  
Zaščita osebe, ki nudi prvo 
pomoč: 

Ni podatkov 

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 
Splošni napotki:  Ni podatkov 
Pri vdihovanju: Nizka koncentracija plina lahko povzroči solzenje, kašelj, narkozo, visoke 

koncentracije plina povzroče omotico, slabost, bruhanje, dispnejo, zamotnitev zavesti,  
zaspanost, izguba zavesti. 

Pri stiku s kožo:  Stik z utekočinjenim plinom lahko povzroči ozebline. 
Pri stiku z očmi: Stik z utekočinjenim plinom lahko povzroči ozebline, poškodbo roženice. 

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja 
Zdravnik sprejme odločitev glede nadaljnjih medicinskih ukrepov po temeljitem pregledu poškodovanca. 
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ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 
 
5.1 Sredstva za gašenje  
Ustrezna sredstva za gašenje: Majhen požar: zunaj – pustite, da plin dogori. V zaprtih prostorih – pogasiti s suhimi 

kemikalijami ali gasilnikom na peno. 
Velik požar: izolirati vire plina in uporabiti razpršen vodni curek. 

Neustrezna sredstva za gašenje: Vodni curek – tveganje razpršitve gorenja. 

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi 
s snovjo ali zmesjo 

Lahko pri gorenju povzroča nastanek strupenega plina ogljikovega dioksida. Ne 
vdihavati produkte gorenja, ker so lahko nevarni za človeško zdravje. Pregrete posode 
s plinom lahko eksplodirajo.  

5.3 Nasvet za gasilce Osebna zaščita značilna za požar. Ne ostati v področju požara brez avtonomnega 
dihalnega aparata in zaščitnih oblačil, ki so odporna na kemikalije. Zelo lahko vnetljiv 
plin. Tvori eksplozivne mešanice z zrakom; plin je težji od zraka, akumulira se pri tleh 
in depresijah, nižjih delih prostorov. Porablja kisik z zraka. V primeru požara ali višjih 
temperatur, hladiti posode z razpršenim vodnim curkom (nevarnost eksplozije), 
odstraniti iz nevarne cone, če je mogoče.  

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: Omejiti dostop ostalemu osebju v področje izpusta, dokler ustrezni postopki čiščenja 

niso končani. Evakuirati prisotne iz nevarnega območja. Prepovedati kajenje ali 
uporabo nezaščitenega plamena. Sprejeti varnostne ukrepe proti razelektritvi statične 
elektrike. Uporabiti osebna zaščitna sredstva. Izogibati se stika s kožo in očmi. Ne 
vdihavati plina.  

6.1.2 Za reševalce: Zagotoviti, da se problem odstrani in da to izvede samo usposobljeno osebje. Nositi 
zaščitna oblačila.  

6.2 Okoljevarstveni ukrepi Ne izpuščati v odtoke, kleti (nevarnost eksplozije). Obvestiti pristojne organe. 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: Majhna razlitja: pustite, da plin izhlapi in prezračiti izpostavljeno področje. 
Večja razlitja: odstraniti vir puščanja (zapreti dotok plina, zatesniti posodo), 
dispergirajte plin npr. z uporabo vodne meglice ali varnostne zavese. 

6.3.2 Čiščenje razlitja: Ni podatkov 
6.3.3 Druge informacije: Ni podatkov 

6.4 Sklicevanje na druge 
oddelke 

Odstranjevanje odpadkov – glejte oddelek 13. Osebna zaščitna oprema – glejte 
oddelek 8. 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

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

 

Preventivni ukrepi: Rokovati v skladu z dobro delovno higieno ali varnostnim praksami. Med uporabo ne 
jesti, piti ali kaditi. Izogibati se stika s kožo, očmi in oblačili. Ne predreti ali sežigati, 
tudi po koncu uporabe. Uporabljati samo v dobro prezračenih področjih. Ne vdihovati 
par. Varovati pred viri vžiga – ne kaditi med polnjenjem. Pare izdelka lahko tvorijo 
eksplozivne mešanice z zrakom. Uporabite osebno zaščitno opremo. 

 … nadaljevanje na naslednji strani… 
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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:  

Shranjevati v suhih, hladnih in dobro prezračenih prostorih. Hraniti stran od virov 
vžiga. Izogibati se temperaturam nad 50°C. Zaščititi pred neposredno 
izpostavljenostjo sončni svetlobi. Ne shranjevati skupaj z hrano, pijačami ali živalsko 
krmo. Ne kaditi, uporabljati odprti plamen in iskreče orodje v področju skladiščenja. 
Zagotoviti eksplozijsko varno ventilacijo. Posode morajo biti v pokončni legi. 

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

Ni podatkov 

Razred skladiščenja: Ni podatkov 

7.3 Posebne končne uporabe  
Priporočila: Gorivo za peči na n-butan in druge aplikacije uporabe med karavaningom ali 

taborenjem. 
Specifične uporabe za industrijo: Ni podatkov 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 
 
8.1 Parametri nadzora 
8.1.1 Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu (zakonske zahteve Slovenija): 

Snov CAS št. 

Razvrstitev Mejne vrednosti 

KTV Opombe 
R M RF RE mg/m3 

ml/m3 

(ppm) 

propan 74-98-6 / / / / 1800 1000 4 / 

butan 106-97-8 / / / / 2400 1000 4 / 

 
8.1.2 Biološke mejne vrednosti (zakonske zahteve Slovenija): 

Snov Karakteristični pokazatelj Biološki vzorec Čas vzorčenja 
Biološke mejne vrednosti 

(BAT) 

/ / / / / 
 

8.2 Nadzor izpostavljenosti  

8.2.1 Ustrezen tehnično-
tehnološki nadzor: 

Ni podatkov 

8.2.2 Osebna zaščitna oprema:  

 Splošno 

Uporabljajte v skladu z dobrimi praksami higiene in varnosti. Pri delu ne jesti, piti ali 
kaditi. Pred odmorom in po končanem delu si previdno umijte roke. Skrbeti za 
zadostno zračenje. Preprečiti stik utekočinjenega plina s kožo, očmi in oblačili. 

 
 

… nadaljevanje na naslednji strani… 
… nadaljevanje s prejšnje strani … 

 Zaščita za oči/obraz 
 

Uporabljajte zaščitna očala, če obstaja tveganje za škropljenje utekočinjenega plina. 

 Zaščita kože 

 
 

… nadaljevanje na naslednji strani… 
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 Zaščita rok 

 
Uporabljajte zaščitne rokavice iz neoprena ali nitril kavčuka. Rokavice morajo biti 
fleksibilne pri temperaturi pod atmosferskim vrelišča plina. Morda bo potrebno povečati 
pogostost zamenjave rokavic v primeru potopitve ali daljšem stiku z izdelkom. 
Uporabljajte zaščitno obleko. Pri uporabi zaščitnih rokavic pri delu s kemičnimi 
proizvodi, je treba opozoriti, da je raven učinkovitosti in ustrezni prebojni časi ne kažejo 
dejanskih časov varstva na določenem delovnem mestu, saj na zaščito lahko vplivajo 
številni dejavniki, na primer temperatura, druge snovi, itd. Če obstajajo znaki 
degradacije, poškodbe ali spremembe v videzu (barva, fleksibilnost, oblika), je 
priporočljivo zamenjati rokavice z novim parom. Prosimo, upoštevajte navodila 
proizvajalca, ne samo v smislu uporabe rokavic, ampak tudi v smislu njihovega 
čiščenja, vzdrževanje in skladiščenje. Prav tako je pomembno vedeti, kako sneti 
rokavice, da bi se izognili kontaminaciji rok. 

 Zaščita dihal 

Ni potrebno v normalnih pogojih uporabe, V primeru izpostavljenosti visokim 
koncentracijam plina ali v izrednih razmerah, uporabljajte zaščito dihal. Če je 
koncentracija kisika ≤17% in/ali največja koncentracija plina v zraku ≥1%, je treba 
uporabiti dihalni aparat. 
Uporabljena osebna zaščitna oprema mora biti v skladu z zahtevami Direktive 89/686/ 
ES. Delodajalec je dolžan zagotoviti zaščitno opremo, pomembno za izvedbo 
dejavnosti in v skladu z vsemi zahtevami glede kakovosti, vključno z njeno 
vzdrževanjem in čiščenjem. 

 Toplotna nevarnost Ni podatkov 

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti 
okolja: 

Plin zelo hitro izhlapeva po izpustu v okolje. Ne izpuščati v odtoke. Možne emisije iz 
ventilacijskih sistemov in procesne opreme je potrebno kontrolirati z namenom, da 
določimo njihovo skladnost z okoljskimi zaščitnimi predpisi. 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

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

Videz Utekočinjen plin 

Barva  Brezbarvno 

Vonj    Brez vonja 

Mejna vrednost vonja / 

pH / 

tališče/ledišče / 

začetno vrelišče in območje vrelišča -42°C - 0°C 

plamenišče -80°C 

hitrost izparevanja / 

vnetljivost (trdno, plinasto) / 

zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti 10,5% vol./1,5% vol. 

parni tlak 1200 hPa – 7500 hPa pri 20°C  

parna gostota / 

relativna gostota 0,5 – 0,58 g/cm3 

topnost <0,1 g/l 

porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda / 

temperatura samovžiga / 

temperatura razpadanja / 

viskoznost / 

eksplozivne lastnosti Tvori eksplozivno mešanico z zrakom 

oksidativne lastnosti / 

9.2 Drugi podatki: 
… nadaljevanje na naslednji strani… 
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Eksplozijska skupina: IIA 
Širitev v tekoči obliki: cca. 1% s povečanjem temperature za 6°C. 

 

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 
 
10.1 Reaktivnost Izdelek je malo reaktiven. Izdelek ne bo nevarno polimeriziral. 

10.2 Kemijska stabilnost Izdelek je stabilen pod normalnimi pogoji shranjevanja in uporabe. 

10.3 Možnost poteka nevarnih 
reakcij 

Plin tvori eksplozivne mešanice z zrakom. Reagira eksplozivno z klorovim oksidom in 
močnimi oksidanti ter barijevim peroksidom pri visokih temperaturah. 

10.4 Pogoji, ki se jim je treba 
izogniti 

Izogibati se neposredni izpostavljenosti sončni svetlobi, virom toplote in požara, 
temperaturam nad 50°C in statični razelektritvi. 

10.5 Nezdružljivi materiali Močni oksidanti. 

10.6 Nevarni produkti 
razgradnje 

Ni podatkov 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

ODDELEK 11: Toksikološki podatki 
 
11.1 Podatki o toksikoloških 
učinkih 

Informacije o akutnih in / ali zapoznelih rezultatih izpostavljenosti je bila določena na 
podlagi informacij o razvrstitvi proizvoda in/ali toksikoloških študijah, kot tudi izkušnjah 
in znanju proizvajalca. 
n-butan: CL50 (vdihavanje, podgana) 658 000 mg/m3/4h 

Akutna strupenost: Na osnovi dostopnih podatkov kriterij za razvrstitev ni bil dosežen. 
Jedkost za kožo/draženje kože: Na osnovi dostopnih podatkov kriterij za razvrstitev ni bil dosežen. 
Resne okvare oči/draženje: Na osnovi dostopnih podatkov kriterij za razvrstitev ni bil dosežen. 
Preobčutljivost pri vdihavanju in 
preobčutljivost kože: 

Na osnovi dostopnih podatkov kriterij za razvrstitev ni bil dosežen. 

Mutagenost za zarodne celice: Na osnovi dostopnih podatkov kriterij za razvrstitev ni bil dosežen. 
Rakotvornost Na osnovi dostopnih podatkov kriterij za razvrstitev ni bil dosežen. 
Strupenost za razmnoževanje Na osnovi dostopnih podatkov kriterij za razvrstitev ni bil dosežen. 
STOT – enkratna izpostavljenost: Na osnovi dostopnih podatkov kriterij za razvrstitev ni bil dosežen. 
STOT – ponavljajoča se 
izpostavljenost: 

Na osnovi dostopnih podatkov kriterij za razvrstitev ni bil dosežen. 

Nevarnost pri vdihavanju: Na osnovi dostopnih podatkov kriterij za razvrstitev ni bil dosežen. 
Efekti akutne izpostavljenosti: V primeru vdihavanja plinov v koncentraciji nad 20% so simptomi: hitro bitje srca in 

dihanje, težave s koncentracijo in natančnost gibanja, dispneja, zmedenost, 
zaspanost, slabost, bruhanje. Pri višjih koncentracijah - nad 75%: padec krvnega 
tlaka, izguba zavesti, krči in bolezni dihal pred smrtjo. Plinasti produkt ne kaže 
draženja zgornjih dihal. 

Efekti kronične izpostavljenosti: Daljša izpostavljenost plinskim hlapom ima lahko škodljive učinke na centralni živčni 
sistem. Dolgotrajna in ponavljajoča izpostavljenost v atmosferi plina pri visokih 
koncentracijah - nahod, dihanje - lahko povzroči smrt zaradi zadušitve ali srčni napad. 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

ODDELEK 12: Ekološki podatki 
 
12.1 Strupenost Ni specifičnih podatkov glede strupenosti. Izdelek ni razvrščen kot nevaren za okolje. 
12.2 Obstojnost in 
razgradljivost: 

Hitra oksidacija in fotokemična reakcija v zraku. 

12.3 Zmožnost kopičenja v 
organizmih: 

Se ne akumulira.  
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12.4 Mobilnost v tleh: Izdelek zelo hitro izhlapeva iz zemlje in vode. Hitro se dispergira v zrak. 

12.5 Rezultati ocene PBT in 
vPvB: 

Ni podatkov 

12.6 Drugi škodljivi učinki: Zmes ni razvrščena kot nevarna za ozonsko plast. Upoštevati druge nevarne efekte 
posameznih komponent zmesi na okolje (npr. endokrini motilni potencial, potencial 
globalnega segrevanja). 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

ODDELEK 13: Odstranjevanje 
 
13.1 Metode ravnanja z odpadki 
Postopek odstranjevanja izdelka: Upoštevati naravo in uporabo izdelka, potreba po odstranitvi je redka. Priporočena 

metoda odstranitve: sežig. 
Šifra odpadka: 16 05 04* (priporočena) - Plini v tlačnih posodah (tudi haloni), ki vsebujejo nevarne 

snovi 
Postopek odstranjevanja 
embalaže: 

Ponovna uporaba/recikliranje/odstranitev praznih posod v skladu z lokalnimi predpisi. 
Samo popolne prazne posode je mogoče reciklirati. Ne predirati ali sežigati tudi po 
končani uporabi. 

Šifra odpadka: Ni podatkov 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 

ODDELEK 14: Podatki o prevozu 
 
14.1 Številka ZN: 2037 
14.2 Pravilno odpremno ime ZN: RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS (GAS CARTRIDGES) 
14.3 Razredi nevarnosti prevoza: 2 
14.4 Skupina pakiranja: n.a. 
14.5 Nevarnosti za okolje: zmes ni nevarna za okolje. 
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: Paketi se ne sme metati ali izpostavljati udarcem. Posode morajo biti 
zložene tako v vozilu ali zabojniku, da jih ni mogoče prevrniti. 
14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC: n.a. 

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 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 (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 830/2015) - s spremembami in 
dopolnitvami 
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 – s spremembami in dopolnitvami 
Zakon o kemikalijah /ZKem/ 
Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) 
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 in 2/16 – popr.) 
Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/ 
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01,  

… nadaljevanje na naslednji strani… 
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39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15) 
Pravilnik o osebni varovalni opremi (Ur l. RS, št. 29/05, 23/06, 17/11 – ZTZPUS-1 in 76/11) 
Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in 
dopolnitvami) 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011) 

15.2 Ocena kemijske varnosti 
Ni podatkov.  

 

ODDELEK 16: Drugi podatki 
 

Spremembe varnostnega lista: Ni podatkov 

Okrajšave: DNEL (Derived No-Effect Level) – Izpeljana raven brez učinka 
PNEC (Predicted No-Effect Concentration) - Predvidena koncentracija brez učinka 
R -  rakotvorno – lahko povzroči raka  
M - mutageno – lahko povzroči dedne genetske okvare  
RF -  teratogeno – lahko škoduje plodnosti teratogeno  
RE – lahko škoduje nerojenemu otroku 
KTV - kratkotrajna vrednost 
Op. – Opombe 
K - lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo 
Y - snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in BAT- vrednosti. 
EU - Evropska unija – mejna vrednost, določena na ravni Evropske unije 
TDK -  tehnično dosegljiva koncentracija 
BAT - biološka mejna vrednost 
EKA - zveza med koncentracijo rakotvornih snovi v zraku na delovnem mestu in količino snovi 
in/ali njenih metabolitov v organizmu – dana za rakotvorne snovi (rakotvorne snovi) 
A - alveolarna frakcija – del vdihnjene suspendirane snovi, ki doseže alveole  
I - inhalabilna frakcija – del celotne suspendirane snovi, ki jo delavec vdihne  
I* - inhalabilna frakcija lesnega prahu – če je prah trdega lesa pomešan z drugim lesnim prahom, 
se mejna vrednost uporablja za ves lesni prah v mešanici 
TLV (Threshold limit value) – mejna vrednost 

Viri za izdelavo varnostnega lista: ELICOCAMP gas container [cartridge] (Datum izdaje: 20.01.2015) 

Seznam relevantnih H-stavkov o nevarnostih iz oddelkov 2 in 3: 
H220 Zelo lahko vnetljiv plin. 
H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo. 

Nasveti o usposabljanju: Pred začetkom dela z izdelkom, se mora uporabnik naučiti predpisov varnosti 
in zdravja glede ravnanja s kemikalijami, in zlasti, opraviti ustrezno 
usposabljanje na delovnem mestu. Osebe, ki se nanašajo na prevoz 
nevarnega blaga v skladu s sporazumom ADR morajo biti ustrezno 
usposobljene v okviru opravljanja nalog (splošno usposabljanje na delovnem 
mestu, usposabljanje in izobraževanje v zvezi z vprašanji o varnosti). 

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. 

 


