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ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 

 
1.1 Identifikator izdelka   

Trgovsko ime :  SILWET GOLD 

Koda proizvoda : 400000004034 

Ime snovi : Polyalkyleneoxide modified Heptamethyltrisiloxane 

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe 

Uporaba snovi/zmesi : Površinsko aktivna sredstva 

Priporočene omejitve : Kmetijstvo, Samo za poklicne uporabnike. 
uporabe   

 
1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista 

 
Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista  
Družba: 

  
Arysta LifeScience Great Britain Ltd.  
Brooklands Farm, Cheltenham Road  
Evesham, Worcestershire  
Združeno Kraljestvo (UK)  
WR11 2LS  
Telefon : +44 1386 425500 
 

 
 

Pripravil sds.request@arysta.com 
 

 
Druge informacije - Varnostnega Lista :  
sds.request@arysta.com 

 
 
Distributer    Picount d.o.o., Mošnje 2c 

4240 Radovljica, Slovenija 
Tel: 08 205 32 00, Fax: 08 205 32 03, 
www.picount.si 

 
1.4 Telefonska številka za nujne primere 

 
Telefonska številka za nujne +44 (0) 1235 239 670+44 (0) 1235 239 670, Klic v sili: 112  
primere: Za več telefonskih številk za klice v sili si preberite 16. stran 

varnostnega lista.  
 
ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti 

 
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi 

 
Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008) 

http://www.picount.si/


VARNOSTNI LIST 

 

SILWET GOLD 
 

 

Verzija Datum pri- Številka Država: SI 
1.3 pri- varnostnega lista: Jezik: SL 

 prave/spremembe: 400000004034  
 03.03.2017   
    

  
Akutna strupenost, Kategorija 4 

 
Kronična strupenost za vodno okolje, 
Kategorija 2 

  
H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju. 

 
H411: Strupeno za vodne organizme, 
z dolgotrajnimi učinki. 
 

 
2.2 Elementi etikete 

 
Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)   
Piktogrami za nevarnost : 

 
 
 
 

 

Opozorilna beseda : Pozor  

Stavki o nevarnosti : H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. 
  H411 Strupeno za vodne organizme, z 
   dolgotrajnimi učinki. 

Previdnostni stavki : Preprečevanje:  
  P261 Ne vdihavati razpršila. 
  P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro 
   prezračevanem prostoru. 
  P273 Preprečiti sproščanje v okolje. 
  Ukrepanje:   

P304 + P340 + P312 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na 
svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, 
ki olajša dihanje. Ob slabem počutju 
pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali 
zdravnika.  

P391 Prestreči razlito tekočino. 
Odstranitev:  

P501 

Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem 
zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov 
in odpadne embalaže. 

 

Nevarne komponente, ki morajo biti naštete na nalepki/etiketi: 
 

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono[3-[1,3,3,3-tetramethyl-
1-[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl] ether 

 

Dodatno označevanje:  
EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za 
 uporabo. 

 
2.3 Druge nevarnosti 

 
Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) 
ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.  

 

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 
 
3.2 Zmesi 

 
Kemijska narava : Sredstvo za odstranjevanje pene  
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Nevarne sestavine  
Kemijsko ime Št. CAS Razvrstitev Koncentracija 

 ES-št.  (% w/w) 
 Registracijska številka   

Oxirane, methyl-, polymer with 134180-76-0 Acute Tox. 4; H332 >= 70 - < 100 
oxirane, mono[3-[1,3,3,3-  Aquatic Chronic 2;  
tetramethyl-1-  H411  
[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]prop    

yl] ether    

Za razlago kratic glej oddelek 16.     

 

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

 
Splošna navodila 

  
: Prizadeto osebo umakniti iz kontaminiranega območja na svež zrak. 
Zagotoviti osnovne življenjske funkcije. Takoj pokličite zdravnika in mu 
pokažite originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva. 
Pokažite tudi etiketo drugega FFS, ki ste ga uporabljali..  

Pri vdihavanju 
  
: Sredstvo ni hlapljivo, zato pri pravilni uporabi ni pričakovati 
nevarnosti za zdravje. V primeru, da bi do izpostavljenosti zaradi 
hlapenja prišlo, osebo umakniti na svež zrak. Če je potrebno, se 
posvetovati z zdravnikom.  

Pri stiku s kožo 
  
: Odstraniti kontaminirano obleko in obutev. Kožo temeljito umiti z 
vodo in milom. V primeru draženja poiskati zdravniško pomoč.  

Pri stiku z očmi 
  
: S palcem in kazalcem razpreti očesni veki in oči temeljito spirati s 
čisto vodo najmanj 15 minut. V primeru draženja oči se posvetovati z 
zdravnikom.  

Pri zaužitju 
  
: Oseba naj spije 2 do 3 dl vode. Bruhanja ne izzivati brez medicinske 
pomoči. Nezavestnim osebam ne dati ničesar piti. Poklicati zdravnika. 
V primeru nezgode ali slabega počutja takoj poiskati zdravniško pomoč 
in pokazati navodilo za uporabo pripravka. Preverite, katere so še 
druge komponente v brozgi, in glede na njihovo strupenost ustrezno 
ukrepajte. 

 
4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 

 
Simptomi 

  
: Simptomi so lahko zapozneli. 
  

Tveganje 
  
: Zdravju škodljivo pri vdihavanju. 
 

 
4.3 Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja 

 
Oskrba 

  
: Postopek prve pomoči je treba določiti s posvetovanjem z 

dežurnim zdravnikom.  
 

 

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 
 
5.1 Sredstva za gašenje  

Ustrezna sredstva za 
gašenje 

:  Uporabljajte gasilne ukrepe, ki so primerni lokalnim okoliščinam in 
bližnjemu okolju. 
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5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo 
 

Specifične nevarnosti 
med gašenjem 

  
: Preprečite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo 

ali vodne poti. 
 

 
5.3 Nasvet za gasilce 

 
Posebne varovalne 
opreme za gasilce 

  
: V primeru požara nosite neodvisen dihalni aparat. 

 
 

Dodatne informacije 
  

: Ločeno zbirajte kontaminirano vodo, uporabljeno za gašenje 
požara. Ne smete je odvajati v kanalizacijo.  
Ostanke po požaru in kontaminirano vodo za gašenje požara je 

treba varno odstraniti v skladu z lokalnimi uredbami.  

 

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 
 
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili 

 
Osebni varnostni ukrepi 

  
: Uporabljajte osebno varovalno opremo. 

Zagotovite zadostno prezračevanje. 
 

 
6.2 Okoljevarstveni ukrepi 

 
Okoljevarstveni ukrepi 

  
: Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem. 

Preprečite nadaljnje puščanje ali izpust/razliv, če je to 
varno. Če proizvod kontaminira reke in jezera ali 
kanalizacijo, obvestite o tem pristojne organe oblasti. 
 

 
6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje 

 
Metode čiščenja 

  
: Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom (npr. peskom, 

silikagelom, vezivom za kisline, univerzalnim vezivom,  
žaganjem). 
Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih. 

 

6.4 Sklicevanje na druge oddelke 
 

Za osebno zaščito glejte poglavje 8.  
 

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

 
Navodilo za varno rokovanje :  Preprečite prekoračitev dane mejne poklicne izpostavljenosti 

 (glejte poglavje 8). 
 Za osebno zaščito glejte poglavje 8. 
 Na prodročju uporabe naj bo prepovedano kaditi, jesti in piti. 
 Poskrbite za zadostno izmenjavo zraka in/ali odzračevanje v 
 delovnih prostorih. 
 Izpiralno vodo odstranite v skladu z lokalnimi in nacionalnimi 
 predpisi. 

Navodila za varstvo pred 
požarom in eksplozijo 

 :  Normalni ukrepi za preventivno požarno varnost. 
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Higienski ukrepi : Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno 

prakso. Med uporabo ne jesti in ne piti. Med uporabo ne kaditi. 
Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika. 

 

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo 
 

Zahteve glede skladiščnih : Vsebnik naj bo tesno/hermetično zaprt na suhem in dobro  
prostorov in vsebnikov zračenem mestu. Odprte vsebnike je treba spet skrbno 

tesno zapreti in hraniti v pokončni legi, da ne puščajo. 
 

Drugi podatki : Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade. 

 

7.3 Posebne končne uporabe 
 

Posebni način(-i) uporabe : Sredstvo za odstranjevanje pene  

 

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 
 
8.1 Parametri nadzora 

 
Ne vsebuje sestavin z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost. 

 
8.2 Nadzor izpostavljenosti 

 
Tehnični ukrepi 

 
Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta. 

 
Osebna varovalna oprema   

Varovanje oči :  Steklenička s čisto vodo za izpiranje oči 
  Tesno prilegajoča varovalna očala 

Zaščita rok   
Opombe :  Rokavice iz polivinil alkohola ali nitril-butilnega kavčuka 

  Izbrane zaščitne rokavice morajo biti v skladu z zahtevami 
  Direktive EU 89/686/EGS in standardom EN 374, ki izhaja iz 
  nje. Preden jih snamete, očistite rokavice z milom in vodo. 

Zaščita kože in telesa : Neprepustna oblačila 
  Izberite varovala za telo glede na množino in koncentracijo 
  nevarne snovi na delovnem mestu. 

Zaščita dihal : Če se pojavi para, uporabljajte respirator z odobrenim filtrom.  

 

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 
 
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 

 
Videz : tekočina 

Barva :  prozorna, jasna, do, svetlo rumena 

Vonj : po etru  
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Mejne vrednosti vonja : Ni razpoložljivih podatkov 

pH : 6,0 - 9,0, 
  Metoda: Ni razpoložljivih informacij. 

točka viskoznosti : -50 °C 

Točka vrelišča/območje :  > 150 °C 
vrelišča  (1,013 hPa) 

Plamenišče : 143 °C 

Hitrost izparevanja : < 1 

Zgornja meja eksplozivnosti : Ni eksplozivno/a 

Spodnja meja eksplozivnosti : Ni eksplozivno/a 

Parni tlak :  < 1,33 hPa (25 °C) 

Relativna gostota par/hlapov : > 1 

Relativna gostota : Ni razpoložljivih podatkov 

Gostota : 1,002 g/cm3 (25 °C) 

Topnost   
Topnost v vodi : disperzibilno 

Topnost v drugih topilih : topnost v maščobah 
  Topilo: Alkohol 

Porazdelitveni koeficient: n- : Pow: 26 
oktanol/voda  log Pow: 1,42 

Temperatura samovžiga : Ni razpoložljivih podatkov 

Temperatura razpadanja : Ni razpoložljivih podatkov 

Viskoznost   
Viskoznost, dinamična :  3.000 - 4.000 mPa.s (20 °C) 

  Metoda: Ni razpoložljivih informacij. 

Viskoznost, kinematična : Ni razpoložljivih podatkov  
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9.2 Drugi podatki   

Oksidacijski potencial :  Snov ali zmes ni označena kot oksidativna.  

 

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 
 
10.1 Reaktivnost 

 
Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane. 

 
10.2 Kemijska stabilnost 

 
Stabilno pri normalnih pogojih. 

 
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij 

 
Nevarne reakcije : Pri predpisani uporabi ne razpade. 

 

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti  

 Pogoji, ki se jim je treba : Nobena znana. 
 izogniti   

10.5 Nezdružljivi materiali   

 Materiali, ki se jim je treba : Nobena znana. 
 izogniti   

10.6 Nevarni produkti razgradnje   

 Ogljikova oksida   
 

ODDELEK 11: Toksikološki podatki 
 
11.1 Podatki o toksikoloških učinkih 

 
Akutna strupenost  

Proizvod:   

Akutna oralna toksičnost :  LD50 (Podgana): > 2.000 mg/kg 
  Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 401 

Akutna oralna toksičnost pri :  LC50 (Podgana): 2 mg/l 
vdihavanju Čas izpostavljenja: 4 h 
  Preskusna atmosfera: prah/meglica 
  Opombe: Dana informacija je osnovana na podatkih, dobljenih 
  za podobne snovi. 

  LC50 (Podgana): > 11,78 mg/l 
  Čas izpostavljenja: 4 h 
  Preskusna atmosfera: prah/meglica 
  Opombe: Dana informacija je osnovana na podatkih, dobljenih 
  za podobne snovi. 

Akutna dermalna strupenost :  LD50 (Podgana): > 2.000 mg/kg 
  Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 402  
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Jedkost za kožo/draženje kože 

 
Proizvod: 

 
Vrste: Kunec 
Čas izpostavljenja: 4 h 
Ocena: Ne draži kože 
Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 404 

 

Resne okvare oči/draženje 
 

Proizvod: 
 

Vrste: Kunec 
Ocena: Ne draži oči 
Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 405 

 

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože 
 

Proizvod: 
 

Vrste: Morski Prašiček 
Rezultat: Ne povzroča preobčutljivosti pri laboratorijskih živalih. 

 

Mutagenost za zarodne celice   

Proizvod:    

Mutagenost za zarodne : Ni mutageno pri Ames testu. 
celice- Ocena   

Rakotvornost   

Proizvod:    

Rakotvornost - Ocena : Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov. 

Strupenost za razmnoževanje   

Proizvod:    

Strupenost za : Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov. 
razmnoževanje - Ocena   

 

STOT - enkratna izpostavljenost 
 

Proizvod: 
 

Ocena: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 

 

STOT - ponavljajoča se izpostavljenost 
 

Proizvod: 
 

Ocena: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.  
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Strupenost pri ponovljenih odmerkih 

 
Proizvod: 

 
Vrste: Podgana 
NOAEL: 300 mg/kg 
Način aplikacije: Oralno 
Čas izpostavljenja: 14 d  

 

ODDELEK 12: Ekološki podatki 
 
12.1 Strupenost  

 Proizvod:   

Strupenost za ribe :  LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): 2,1 mg/l 
   Čas izpostavljenja: 96 h 
   Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 203 

 

12.2 Obstojnost in razgradljivost  

 Proizvod:   

 Biorazgradljivost :  Rezultat: Po rezultatih testov biorazgradljivosti ta proizvod ni 
   zlahka biorazgradljiv. 
   Metoda: OECD Testna smernica 301 
   Opombe: Ni zlahka biorazgradljivo. 

 

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih 

 Proizvod:    

 Bioakumulacija : Opombe: Ni razpoložljivih podatkov 

12.4 Mobilnost v tleh   

 Proizvod:    

 Mobilnost : Opombe: Ni razpoložljivih podatkov 

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB   

 Proizvod:    

 Ocena :  Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, 
    bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in 
    zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.. 

12.6 Drugi škodljivi učinki   

 Proizvod:    

 Dodatne okoljevarstvene :  V primeru nestrokovnega rokovanja ali odstranitve ni možno 
 informacije  izključiti nevarnosti za okolje. 
    Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne 
    škodljive učinke na vodno okolje.  
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ODDELEK 13: Odstranjevanje 
 
13.1 Metode ravnanja z odpadki  

Proizvod 
  
:S sredstvom ali 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. Pri tretiranju je potrebno 
preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov 
tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda.  

  
Kontaminirana 
embalaža/pakiranje 

  
:Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali 
odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. 

Prazne embalaže ne uporabljajte ponovno   
 

 

ODDELEK 14: Podatki o prevozu 
 
14.1 Številka ZN   

ADN :  UN 3082 

ADR :  UN 3082 

RID :  UN 3082 

IMDG :  UN 3082 

IATA :  UN 3082 

14.2 Pravilno odpremno ime ZN   

ADN :  OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N. 
  (Polyalkyleneoxide Modified Heptamethyltrisiloxane) 

ADR :  OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N. 
  (Polyalkyleneoxide Modified Heptamethyltrisiloxane) 

RID :  OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N. 
  (Polyalkyleneoxide Modified Heptamethyltrisiloxane) 

IMDG :  ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
  N.O.S. 
  (Polyalkyleneoxide Modified Heptamethyltrisiloxane) 

IATA :  ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
  N.O.S., Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. 
  (Polyalkyleneoxide Modified Heptamethyltrisiloxane) 

14.3 Razredi nevarnosti prevoza   

ADN : 9 

ADR : 9 

RID : 9 

IMDG : 9 

IATA : 9 
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14.4 Skupina embalaže   

ADN   
Skupina embalaže : III 

Koda (Št.) razvrstitve : M6 
Številka nevarnosti : 90 
Nalepke : 9 

ADR   
Skupina embalaže : III 

Koda (Št.) razvrstitve : M6 
Številka nevarnosti : 90 
Nalepke : 9 
Koda tunelskih omejitev : (E) 

RID   
Skupina embalaže : III 

Koda (Št.) razvrstitve : M6 
Številka nevarnosti : 90 
Nalepke : 9 

IMDG   
Skupina embalaže : III 

Nalepke : 9 
EmS Koda :  F-A, S-F 

IATA   
Navodila za pakiranje : 964 
(tovorno letalo)   
Navodila za pakiranje : 964 
(potniško letalo)   
Navodila o pakiranju (LQ) : Y964 
Skupina embalaže : III 

Nalepke : Miscellaneous 

14.5 Nevarnosti za okolje   

ADN   
Okolju nevarno : da 

ADR   
Okolju nevarno : da 

RID   
Okolju nevarno : da 

IMDG   
Snov, ki onesnažuje morje : da 

 
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika 

 
Ni smiselno 

 
14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC 

 
Ne velja za izdelek kot je dobavljen.  

 

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki  
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15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes  

Seznami toksičnih kemikalij in prekurzorjev Mednarodne : Ni prepovedano in/ali omejeno 
konvencije o kemičnem orožju (CWC)    

Omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih : Ni prepovedano in/ali omejeno 
snovi in pripravkov      

Uredba (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in : Ni prepovedano in/ali omejeno 
Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij    

REACH - Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko : Ta proizvod ne vsebuje snovi, ki 
zaskrbljenost, za avtorizacijo ( 59. člen).  zelo zbujajo skrb (Uredba (ES) št. 

    1907/2006 (REACH), 57. člen). 
Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti 
večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi.    

    Množina 1 Množina 2 
E2  NEVARNOSTI ZA  200 t 500 t 

  OKOLJE    

Onesnaževalec vode, razred :  WGK 3 hudo ogroža vodo   
(Nemčija)  Razvrstitev v skladu z VwVwS, Priloga 4.  

Drugi predpisi : Zakon o kemikalijah    
  Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih 
  snovi    
  Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih 
  pripravkov    
  Zakon o varstvu okolja    
  Uredba o odpadkih    

  Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 
  Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi 
  izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu  
  Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo 
  pri delu    

15.2 Ocena kemijske varnosti      

Ni razpoložljivih informacij.      

ODDELEK 16: Drugi podatki      

Celotno besedilo H-stavkov      

H332 :  Zdravju škodljivo pri vdihavanju.  
H411 :  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

Celotno besedilo drugih okrajšav    

Acute Tox. : Akutna strupenost    
Aquatic Chronic : Kronična strupenost za vodno okolje  

 
(Q)SAR - (Kvantitativno) razmerje med strukturo in aktivnostjo; ADN - Evropski sporazum o 
mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR - Evropski sporazum o 
mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; ASTM - Ameriško združenje za testiranje 
materialov; bw - Telesna teža; CLP - Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju; Uredba  
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(ES) št. 1272/2008; DIN - Standard nemškega inštituta za standardizacijo; ECHA - Evropska 
agencija za kemikalije; EC-Number - Evropska številka Skupnosti; ECx - Koncentracija, povezana 
z x% odzivom; ELx - Stopnja obremenitve, povezana z x% odzivom; EmS - Načrt v sili; ErCx - 
Koncentracija, povezana z x% odzivom stopnje rasti; GHS - Globalno usklajeni sistem; IARC - 
Mednarodna agencija za raziskave raka; IATA - Mednarodno združenje letalskih prevoznikov; IBC 
- Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem stanju; 
IC50 - Polovična največja inhibitorna koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija civilnega 
letalstva; IMDG - Mednarodni kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju; IMO - Mednarodna 
pomorska organizacija; ISO - Mednarodna organizacija za standardizacijo; LC50 - Smrtna 
koncentracija za 50% testirane populacije; LD50 - Smrtni odmerek za 50% testirane populacije 
(srednji smrtni odmerek); MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja 
morja z ladij; n.o.s. - Nikjer drugje navedeno; NO(A)EC - Koncentracija brez opaznega (škodljivega) 
učinka; NO(A)EL - Raven brez opaznega (škodljivega) učinka; NOELR - Stopnja obremenitve brez 
opaznega učinka; OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj; OPPTS - Urad za 
kemijsko varnost in preprečevanje onesnaževanja; PBT - Snov, ki je obstojna, se kopiči v 
organizmih in je strupena; REACH - Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o 
registriranju, vrednotenju, potrjevanju in omejevanju kemikalij; RID - Pravilniki o mednarodnem 
železniškem prevozu nevarnega blaga; SADT - Samopospešujoča temperatura razgradnje; SDS - 
Varnostni list; TRGS - Tehnično pravilo za nevarne snovi; UN - Združeni narodi; vPvB - Zelo 
obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih; DSL - Seznam domačih snovi (Kanada); KECI - 
Korejski seznam obstoječih kemikalij; TSCA - Zakon o nadzoru strupenih snovi (ZDA); AICS - 
Avstralski popis kemičnih snovi; IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi; ENCS - 
Obstoječe in nove kemične snovi (Japonska); ISHL - Zakon o varnosti in zdravju pri delu 
(Japonska); PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi; NZIoC - Novozelandski popis 
kemikalij; TCSI - Tajvanski popis kemičnih snovi; CMR - Karcinogena, mutagena strupena snov ali 
snov, strupena za razmnoževanje; GLP - Dobra laboratorijska praksa 

 
Dodatne informacije 

 
Drugi podatki : SILWET is a registered trademark of Momentive Performance 

Materials 

 

Informacija v tem Varnostnem podatkovnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju, 
informacijah in prepričanju na dan njegove objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za 
varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport, 
odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot specifikacija jamstev in kakovosti. 
Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak 
material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če to 
ni posebej navedeno v tekstu. 

 

SI / SL  
 
 
 
 

 

Carechem24 International Worldwide Coverage 
 

Telefonska št. za klic v sili 
 

 Evropa:   Vse evropske države +44 (0) 1235 239 670  

    

       
 

 
 
Azija - Pacifik 

 Vzhodna/jugovzhodna Azija - regionalne številke +65 3158 1074  
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       Avstralija   +61 2801 44558   
 

             
 

       Nova Zelandija  +64 9929 1483   
 

              
 

       Kitajska   +86 532 8388 9090   
 

             
 

       Kitajska Tajvan  +86 10 5100 3039   
 

              
 

       Japonska   +81 345 789 341   
 

            
 

       Indonezija  00780 3011 0293   
 

              
 

       Malezija   +60 3 6207 4347   
 

             
 

       Tajska   001800 1 2066 6751   
 

              
 

       Koreja   +65 3158 1285   
 

          +82 (0)234 798 401   
 

              
 

       Vietnam   +65 3158 1255   
 

              
 

       Indija   +65 3158 1198   
 

            
 

          0800 100 7479   
 

              
 

       Pakistan   +65 3158 1329   
 

              
 

       Filipini   +65 31581203   
 

              
 

       Sri Lanka   +65 3158 1195   
 

             
 

       Telefonska št. za klic v sili  +65 3158 1200   
 

            
 

  Srednji vzhod/Afrika  Arabsko govoreče dežele  +44 (0) 1235 239 671   
 

        

              

       Južna Afrika  +27 21 300 2732   
 

              

       Vse ostale države  +44 (0) 1235 239 670   
 

          

 Severna Amerika ZDA in Kanada  +1866 928 0789   
 

            
 

          +1 215 207 0061   
 

           
 

  Južna Amerika:  Brazilija   +55 11 3197 5891   
 

       

               

       Mehika   +52 555 004 8763   
 

               

       Čile   +56 225 829 336   
 

             
 

       Vse ostale države  +44 (0) 1235 239 670   
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