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ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 
1.1. Identifikator izdelka 
Oblika izdelka : Zmes 

Ime : Clethodim 120 g/L EC 

Trgovsko ime : Select Super 

   

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe 

1.2.1. Pomembne identificirane uporabe 

Glavna kategorija uporabe : Profesionalna uporaba 

Specifikacija za industrijsko/poklicno uporabo : Fitofarmacevtska sredstva 

Uporaba snovi/zmesi : Herbicid 

1.2.2. Uporabe, ki jih odsvetujemo 

Dodatne informacije niso na voljo 

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista 

1.4. Telefonska številka za nujne primere 
Center za obveščanje: 112 

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti 
2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi 

Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP] Zmesi/Snovi: SDS EU 2015: V skladu z Uredbo (EU) št. 2015/830 (Priloga II Uredbe REACH) 

Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, 
kategorija 3, omamljenost 

H336   

Nevarnost pri vdihavanju, kategorija 1 H304   

Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 2 H411   

Celotno besedilo stavkov H: glej oddelek 16 

 

Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na  zdravje ljudi in okolje 

Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

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 GHS08 GHS09    

Opozorilna beseda (CLP) : Nevarno 

Nevarne sestavine : Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene; Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, 
<1% naphthalene 

Stavki o nevarnosti (CLP) : H304 - Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. 
H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico. 
H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

Previdnostni stavki (CLP) : P301+P310 - PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. 

P331 - NE izzvati bruhanja.  

P261 - Preprečiti vdihavanje hlapov/razpršila. 

P312 - Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. 

P391 - Prestreči razlito tekočino. 
P501 - Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih 
odpadkov in odpadne embalaže. 

Arysta LifeScience SAS 
BP 80 - Route d'Artix 
64150 Nogueres - FRANCE 
T +33 5 59 60 92 92 - F +33 5 59 60 92 99 
sds.info@upl-ltd.com 
Picount d.o.o., 

Mošnje 2c 

4240 Radovljica 

Slovenija  

mailto:sds.info@upl-ltd.com
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Stavki EUH : EUH401 - Da bi se preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za 
uporabo. 
EUH208 - Vsebuje kletodim. Lahko povzroči alergijski odziv. 

EUH066 - Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. 

Dodatni stavki : SP1- S sredstvom in njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne 
čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in 
odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah. 

2.3. Druge nevarnosti 
Druge nevarnosti, ki ne prispevajo k razvrščanju : Ni podatka 

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 

3.2. Zmesi 
 

 
 

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

Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene (Št. EC) 918-811-1 
(REACH št) 01-2119463583-34 

5 - 40 STOT SE 3, H336 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 2, H411 

kletodim (Št. CAS) 99129-21-2 
(Indeks št) 606-150-00-9 

12 - 15 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Chronic 3, H412 

Amines, tallow alkyl, ethoxylated, compounds with 
polyethylene glycol hydrogen sulfate C12-14 alkyl 
ether 

(Št. CAS) 184785-40-8 1 - 10 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 2, H411 

Tall oil fatty acids, ethoxylated (Št. CAS) 61791-00-2 0 - 5 Aquatic Chronic 3, H412 

Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene (Št. EC) 922-153-0 
(REACH št) 01-2119451097-39 

0 - 5 Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 2, H411 

 
 

 
 

 

Celotno besedilo H-stavkov: glejte oddelek 16 

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 
4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč 
Splošni ukrepi prve pomoči : Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v 

dobro prezračen prostor in se jo zavaruje pred mrazom ter vročino. Zagotovi se ji osnovne 
življenjske funkcije poišče zdravniško pomoč. 

Ukrepi prve pomoči po vdihavanju : Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. 

Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo : Odstrani se kontaminirana oblačila in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. V 
primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je 
potrebno delovno obleko oprati. 

Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi : S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere s čisto mlačno vodo. V 
primeru draženja oči se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.. 

Ukrepi prve pomoči po zaužitju : Usta se temeljito spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče 
zdravnika. Ne izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne daje piti ničesar, niti se mu ne 
izziva bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži navodila za uporabo sredstva. 

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 
Simptomi/ učinki : Lahko povzroči zaspanost ali omotico. 

Simptomi/ učinki po stiku s kožo : Lahko povzroči alergijski odziv kože. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek 
suhe ali razpokane kože. 

Simptomi/ učinki po zaužitju : Nevarnost pljučnega edema. 

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja 
Pri zaužitju se praviloma ne izpira želodca, niti se ne daje aktivnega oglja zaradi nevarnosti aspiracije. Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne 

življenjske funkcije. Želodca se ne izpira, razen če tako tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC 

LJ). Živalsko oglje in salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). 

Zdravljenje je simptomatično in podporno. O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za zastrupitve (Center za klinično 

toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). 
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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 : Lahko se sprošča strupen dim. 

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. Ne vdihavati 
prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. 

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 
Za zadrževanje : Prestreči razlito tekočino. 

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. 

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 
7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje 
Varnostni ukrepi za varno ravnanje : Nositi osebno zaščitno opremo. Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega mesta. 

Preprečiti stik s kožo in z očmi. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. Ne 
vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. 

Higienski ukrepi : Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. Kontaminirana delovna oblačila niso 
dovoljena zunaj delovnega mesta. 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 zaklenjeno. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. 

Hraniti na hladnem. 

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. 



Select Super 
Varnostni list  
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2015/830 
 

30.9.2019 (Verzija: 1.0) 

 

SL (Slovenski jezik) 4/9 

 

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 
9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 
Agregatno stanje : Tekočina 

Videz : bister. 

Barva : Rumeno rjava 

Vonj : aromatičen. 

Meja vonja : Ni uporabno 

Ni uporabno 

pH : 4,4 (1% vodna raztopina. 21 °C) 

Relativna hitrost izparevanja  (butilacetat = 1) : Ni uporabno 

Relativni čas izhlapevanja (etrom=1) : Ni uporabno 

Tališče/ talilno območje: : Ni uporabno 

Strdišče : Ni uporabno 

Vrelišče : Ni uporabno 

Plamenišče : 74,9 °C 

Temperatura samovžiga : 275 °C 

Temperatura razgradnje : Ni uporabno 

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

Parni tlak : Ni uporabno 

Relativna gostota pare pri 20 °C : Ni razpoložljivih podatkov 

Relativna gostota : 0,9247 

Gostota : 0,927 g/ml 

Topnost : Ni uporabno. 

Log Pow : Ni uporabno 

Viskoznost, kinematična : < 20,5 mm²/s 

Viskoznost, dinamična : Ni razpoložljivih podatkov 

Eksplozivne lastnosti : Ni razpoložljivih podatkov 

Oksidativne lastnosti : Ni razpoložljivih podatkov 

Meje eksplozivnosti : Ni uporabno 

9.2. Drugi podatki 
Navidezna gostota : Ni uporabno 

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 
10.1. Reaktivnost 
Izdelek v običajnih pogojih uporabe, skladiščenja in transporta ni reaktiven. 

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 
Dodatne informacije niso na voljo 

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 (oralno) : Ni zaupno 

Akutna strupenost (dermalno) : Ni zaupno 

Akutna strupenost (pri vdihavanju) : Ni zaupno 
 

Select Super  

LD50, pri zaužitju, podgana > 2000 mg/kg telesne teže 

DL50, pri stiku s kožo, podgana > 2000 mg/kg telesne teže/dan 

LC50, pri vdihavanju, podgana (mg/l) > 5,51 mg/l/4 h 

 

kletodim (99129-21-2) 

LD50, pri zaužitju, podgana 1133 mg/kg telesne teže 
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DL50, pri stiku s kožo, podgana > 4167 mg/kg telesne teže 

LC50, pri vdihavanju, podgana (mg/l) > 3,25 mg/l/4 h 

NOAEL, kratkoročno, oralno, Pes = 21 mg/kg telesne teže/dan (90 dni) 

 

Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene 

LD50, pri zaužitju, podgana 6318 mg/kg (metoda OECD 401) 

LD50, pri stiku s kožo, kunec > 2000 mg/kg (metoda OECD 402) 

LC50, pri vdihavanju, podgana (mg/l) > 4688 mg/m³ (največja dosegljiva koncentracija - ničelna umrljivost)  (metoda OECD 403) 

 

Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene 

LD50, pri zaužitju, podgana > 5000 mg/kg (OCDE 401) 

LD50, pri stiku s kožo, kunec > 2000 mg/kg (OCDE 402) 

LD50 dermalno 3160 mg/kg 

LC50, pri vdihavanju, podgana (mg/l) > 4778 mg/m³ (OCDE 403) 
 

Jedkost za kožo/draženje kože : Ni zaupno. 

pH: Ni uporabno 

Resne okvare oči/draženje : Ni zaupno 

pH: Ni uporabno 

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 : Lahko povzroči zaspanost ali omotico. 
 

STOT – ponavljajoča se izpostavljenost : Ni zaupno 
 

Nevarnost pri vdihavanju : Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. 
 

Select Super  

Viskoznost, kinematična < 20,5 mm²/s 

ODDELEK 12: Ekološki podatki 
12.1. Strupenost 
Ekologija - splošno : Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

Akutna strupenost za vodno okolje : Ni zaupno 

Kronična strupenost za vodno okolje : Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
 

Select Super  

LC50 ribe ≈ 8,98 mg/l (96 h Oncorhyncus mykiss) 

EC50 Daphnia 29,4 mg/l (Daphnia magna) 

ErC50 (alge) 15,86 mg/l (Anabaena flos-aquae) 

 

kletodim (99129-21-2) 

LC50 ribe 25 mg/l (96 h Onchorynchus mykiss) 

EC50 Daphnia > 100 mg/l (48h Daphnia magna) 

ErC50 (alge) > 12 mg/l (72h Selenastrum capricornutum) 

ErC50 (druge vodne rastline) 1,9 mg/l (14d Lemna Gibba - Fronds) 

NOEC kronično ribe 3,9 mg/l (Oncorhynchus mykiss) 

NOEC kronično lupinarji 49 mg/l (21d Daphnia magna) 

LD50, aviarno, acute > 1640 mg/kg telesne teže/dan ((Bobwhite quail)) 

LC50, aviarno, kratkoročno > 851 mg/kg telesne teže/dan ((Mallard duck)) 

NOEC, aviarno, Kronična = 17 mg/kg telesne teže/dan ((reproduction) (Bobwhite quail)) 
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LD50, oralno, Apis mellifera (čebela) > 43 

LD50, Dermalno, Apis mellifera (čebela) > 51 

 

Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene 

LL50, Akutna, Riba 2 - 5 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss) 

NOELR, Kronična, Riba 0.441 mg/l (28 dni) 

LL50, Akutna, vodni nevretenčarji 3 - 10 mg/l/48h (Daphnia magna) 

NOELR, Kronična, vodni nevretenčarji 0.771 mg/l (21 dni) 

EL50, alge 1 - 3 mg/l/72h (Pseudokirchneriella subcapitata) 

NOELR, alge 1 mg/l/72h (Pseudokirchneriella subcapitata) 

 

Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene 

LC50 ribe 3,6 mg/l (96h Salmo gairdneri) 

EC50 Daphnia 1,1 mg/l 

ErC50 (alge) 7,9 mg/l (72h Pseudokirchneriella subcapitata) 

NOEC kronično alge 0,22 mg/l 

12.2. Obstojnost in razgradljivost 

Select Super  

Obstojnost in razgradljivost Biološko razgradljivo. 

 

kletodim (99129-21-2) 

Obstojnost in razgradljivost Biološko hitro razgradljiv. 

 

Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene 

Obstojnost in razgradljivost Po naravi biološko razgradljiv. 49.6 % biorazkroj (28 dni). (metoda OECD 301F). 

 

Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene 

Obstojnost in razgradljivost Biološko hitro razgradljiv. 

Biološka razgradnja 70 % (28d) 

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih 

Select Super  

Log Pow Ni uporabno 

 

kletodim (99129-21-2) 

BKF pri ribah 2,1 

Log Pow 4,2 

Zmožnost kopičenja v organizmih Potencialno se ne kopiči v organizmih. 

12.4. Mobilnost v tleh 
Dodatne informacije niso na voljo 

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB 

Select Super  

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

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

Sestavina 

kletodim (99129-21-2) PBT/vPvB assessment not available as chemical safety assessment not conducted 

12.6. Drugi škodljivi učinki 
Dodatne informacije niso na voljo 
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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 

ADR IMDG IATA 

14.1. Številka ZN 

UN 3082 UN 3082 UN 3082 

14.2. Pravilno odpremno ime ZN 

OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N. ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 

Environmentally hazardous substance, liquid, 
n.o.s. 

Opis prevozne listine 

UN 3082 OKOLJU NEVARNA SNOV, 
TEKOČA, N.D.N. ((xylen-naphta range solvent 

)), 9, III, (E) 
 

UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ((xylen-naphta 
range solvent )), 9, III, MARINE POLLUTANT 

 

UN 3082 Environmentally hazardous 
substance, liquid, n.o.s. ((xylen-naphta range 

solvent )), 9, III 
 

14.3. Razredi nevarnosti prevoza 

9 9 9 

    

14.4. Skupina embalaže 

III III III 

14.5. Nevarnosti za okolje 

Okolju nevarno : Da Okolju nevarno : Da 
Snov, ki onesnažuje morje : Da 

Okolju nevarno : Da 

Dodatne informacije niso na voljo 

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika 

Transport po kopnem 

Razvrstitveni kod (ADR)  : M6  

Posebne določbe (ADR) : 274, 335, 601, 375 

Omejene količine (ADR) : 5l 

Izvzete količine (ADR) : E1 

Navodila za pakiranje (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001 

Posebni pogoji pakiranja (ADR) : PP1  

Posebne določbe za skupno pakiranje (ADR) : MP19  

Navodila za premične cisterne in zabojnike za 
razsuto blag (ADR) 

: T4 

Posebne določbe za premične cisterne in 
zabojnike za razsuto blago (ADR) 

: TP1, TP29 

Kod cisterne (ADR) : LGBV 

Vozilo za prevoz v cisterni : AT 

Prevozna skupina (ADR) : 3 

Posebni pogoji za prevoz - tovorki (ADR) : V12 

Posebni pogoji za prevoz - nakladanje, razkladanje 
in delo (ADR) 

: CV13 

Številka nevarnosti : 90  

Oranžne table : 

 

Koda za omejitve predorov : E  
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Prevoz po morju 

Posebne določbe (IMDG) : 274, 335, 969 

Omejene količine (IMDG) : 5 L 

Izvzete količine (IMDG) : E1 

Navodila za pakiranje  (IMDG) : P001, LP01 

Posebne določbe za pakiranje (IMDG) : PP1 

Navodila za pakiranje v vsebnike IBC (IMDG) : IBC03  

Navodila za cisterne (IMDG) : T4  

Posebne določbe za cisterne (IMDG) : TP2, TP29  

Št. načrta ukrepanja v sili (Ems) (Požar) : F-A 

Št. načrta ukrepanja v sili (Ems) (Razlitje) : S-F 

Kategorija natovarjanja (IMDG) : A 

MFAG-št : 171 

Zračni transport 

Izvzete količine za potniško in tovorno letalo (IATA) : E1 

Omejene količine za potniško in tovorno letalo 
(IATA) 

: Y964 

Največja omejena neto količina za potniško in 
tovorno letalo (IATA) 

: 30kgG  

Navodila za pakiranje za potniško in tovorno letalo 
(IATA) 

: 964 

Največja neto količina za potniško in tovorno letalo 
(IATA) 

: 450L 

Navodila za pakiranje za transport izključno s 
tovornim letalom (IATA) 

: 964 

Največja neto količina za transport izključno s 
tovornim letalom (IATA) 

: 450L 

Posebne določbe (IATA) : A97, A158, A197 

Koda ERG (IATA) : 9L 

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 

Ne vsebuje snovi, za katere velja UREDBA (EU) Št. 649/2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu 

nevarnih kemikalij. 

Ne vsebuje snovi, za katere velja Uredba (EU) št. 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o obstojnih organskih 

onesnaževalih 

 

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 
 

 
 

 

 Celotno besedilo stavkov H in EUH: 

Acute Tox. 4 (Oral) Akutna strupenost (oralno), kategorija 4 

Aquatic Acute 1 Nevarno za vodno okolje – akutna nevarnost, kategorija 1 

Aquatic Chronic 2 Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 2 

Aquatic Chronic 3 Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 3 

Asp. Tox. 1 Nevarnost pri vdihavanju, kategorija 1 

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

Skin Irrit. 2 Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 2 
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Skin Sens. 1 Preobčutljivost kože, kategorija 1 

STOT SE 3 Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija 3, omamljenost 

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. 

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. 

H315 Povzroča draženje kože. 

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. 

H318 Povzroča hude poškodbe oči. 

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. 

H400 Zelo strupeno za vodne organizme. 

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. 

EUH208 Vsebuje kletodim. Lahko povzroči alergijski odziv. 

EUH401 Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. 
 
 

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

STOT SE 3 H336 Metoda izračuna 

Asp. Tox. 1 H304 Strokovna presoja 

Aquatic Chronic 2 H411 Metoda izračuna 
 

 
 

Varnostni list, ki se uporablja za regije. : EU - Evropa;SI - Slovenija 

 

SDS EU (REACH Priloga II) 

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. 

 


