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Losox-Blau

Številka proizvoda: 90634-CN Stran 1 od 7

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

Losox-Blau

1.1 Identifikator izdelka

 Orig. Losoxinat-Blau

Druga trgovska imena

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

kolb Cleaning Technology GmbHIme podjetja:

Karl-Arnold-Str. 12Ulica:

D-47877 WillichKraj:

Telefon: +49-2154-947938 Telefaks:+49-2154-947947

e-mail: info@kolb-ct.com

Herr LinkerKontaktna oseba: +49-2324-97980Telefon:

e-mail: christian.linker@kolb-ct.com

www.kolb-ct.comInternet:

Labor/ QSProdočje/oddelek za 

informacije:

+49/ (0) 23 24/ 988 12 85 (EU)

+61 4 19 809 805 (Australia)

+1 970 443 9233 (USA)

1.4 Telefonska številka za nujne 

primere:

Australia:                                                           USA:

kolb Cleaning Technology AP PTY LTD             kolb USA LLC

6/150 Canterbury Road                                     410 Sunset, Unit C

NSW 2200 Bankstown                                      80501 Longmont – CO

Splošni napotki

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Uredbo (ES) št. 1272/2008

Zmes ni razvrščen kot nevaren v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008.

2.2 Elementi etikete

Uredbo (ES) št. 1272/2008

Snovi zapisane na etiketi
2-butoksietanol, butil glikol, butil kelosolve

EUH210 Varnosti list na voljo na zahtevo.

Izjemno označevanje posebnih zmesi

Na voljo ni nobenih informacij.

2.3 Druge nevarnosti

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

  < 0,1 %; , ,
Kemijska karakteristika
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Nevarne sestavine

DeležSestavinaŠt. CAS

Št. ES Indeks št. Št. REACH

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

111-76-2 2-butoksietanol, butil glikol, butil kelosolve < 10 %

203-905-0 603-014-00-0

Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2; H332 H312 H302 H319 H315

Besedilo H in EUH stavkov: glej v odseku 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Skrbeti za sveži zrak.

Pri vdihavanju

Sprati z veliko vode. Sleci kontaminirana oblacila in jih oprati pred ponovno uporabo. Ob stiku s kožo takoj 

izprati z obilo voda in milo. Namazati z mastno kremo.

Pri stiku s kožo

Takoj previdno in temeljito sprati z ocesno prho ali vodo. Pri stiku z ocmi ob odprtih vekah 10 do 15 minut 

izpirajte pod tekoco vodo ter poišcite zdravniško pomoc.

Pri stiku z očmi

NE izzvati bruhanja. Takoj sprati usta in piti veliko vode.
Pri zaužitju

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Na voljo ni nobenih informacij.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomaticno zdravljenje. Pri bruhanju pazite na nevarnost aspiracije.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Ukrepe pri gašenju prilagoditi okolju. alkoholnoodporna pena. Sredstvo za suho gašenje. Ogljikov dioksid 

(CO2).

Ustrezna sredstva za gašenje

Brizgane kapljice vode.

Neustrezna sredstva za gašenje

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Negorljivo. Pri gorenju mocno nastajanje saj. Ogljikov dioksid (CO2). Ogljikov monoksid

V primeru požara: Uporabiti zašcitni dihalni aparat, ki ni odvisen od zraka v okolju. Uporabljajte primerno 

napravo za zašcito dihal.

5.3 Nasvet za gasilce

Kontaminirano vodo za gašenje zbirati loceno. Ne dovoliti, da pride v kanalizacijo ali vodovje.

Dodatni napotki

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Posebna nevarnost za spolzkost zaradi izteklega/ politega proizvoda.Osebni varnostni ukrepi, zašcitna oprema 

in postopki v sili

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Prepreciti širjenje po površini (npr.z zajezitvijo ali oljnimi 
6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Revizacijska številka: 1,02 SL Datum izdaje: 29.11.2017



v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Varnostni list
kolb Cleaning Technology GmbH

Datum revidirane izdaje: 11.04.2017 

Losox-Blau

Številka proizvoda: 90634-CN Stran 3 od 7

barierami). Onesnaženo vodo po pranju zadržati in odstraniti kot odpadno snov. Ne pustiti, da prodre v 

podtalje/zemljo.

Pobrati s pomocjo materiala, ki veže tekocino (pesek, diatomejska prst, vezivo za kisline, univerzalno vezivo). 

S sprejetim materialom ravnati skladno s poglavjem za odlaganje odpadnih snovi.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Varna uporaba: glej oddelek 7

Osebna zašcitna oprema: glej oddelek 8

Odstranitev: glej oddelek 13

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Uporabljati osebno zašcitno opremo (glej oddelek 8).

Navodilo za varno rokovanje

Niso potrebni posebni zašcitni ukrepi proti požaru.

Navodila za varstvo pred požarom in eksplozijo

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hraniti v tesno zaprti posodi. Brez razreda skladiščenja

Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah

Brez razreda skladiščenja

Napotki za skupno skladiščenje

Brez razreda skladiščenja

Nadaljnje informacije o pogojih skladiščenja

7.3 Posebne končne uporabe

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Kontrolni parametri

KTVvl/m³mg/m³ml/m³SnovŠt. CAS Op.

2,5202-Butoksietanol (butilglikol)111-76-2 98

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Sleci kontaminirana oblacila. Pred odmori in ob zakljucku dela je potrebno umiti roke. Med uporabo ne jesti in 

ne piti.

Splošni varnostni in sanitarni ukrepi

Nositi zašcito za oci/zašcito za obraz.

Zaščito za oči/obraz

Pri rokovanju s kemikalijami se sme nositi le zašcitne rokavice z oznako CE vkljucno s štirimestno kontrolno 

številko. Rokavice, odporne na kemikalije je treba glede na izvedbo izbrati v odvisnosti od koncentracije in 

kolicine nevarne snovi na delovnem mestu. Proporocljivo se je pri prodajalcu informirati o kemicni obstojnosti 

zgoraj omenjenih zašcitnih rokavic za posebne namene.

Zaščita rok

Nositi primerno zašcitno obleko.

Zaščita kože

Ob nezadostnem prezracevanju nositi opremo za zašcito dihal.

Zaščita dihal
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modro

tekocAgregatno stanje:

Barva:

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

Grenki mandljiVonj:

Metoda

pH (pri 20 °C): 9,5

Sprememba stanja

ni dolocenoTališče:

ni dolocenoZačetno vrelišče in območje vrelišča:

ni dolocenoPlamenišče:

Vnetljivost

ni uporabenoTrdne snovi:

ni uporabenoPlin:

ni dolocenoMeje eksplozivnosti-spodnja:

ni dolocenoMeje eksplozivnosti-zgornja:

Temperatura samovžiga

ni uporabenoTrdne snovi:

ni uporabenoPlin:

Temperatura razpadanja: ni doloceno

Ne vzpodbuja gorenja.

Oksidativne lastnosti

ni dolocenoParni tlak:

Gostota (pri 20 °C): 0,987 g/cm³

Topnost v vodi: lahko topljiv

Topnost v drugih topilih

ni doloceno

ni dolocenoPorazdelitveni koeficient:

Kinematična viskoznost:

  (pri 20 °C)

> 21 mm²/s

ni dolocenoRelativna gostota par:

Relativna hitrost izparevanja: ni doloceno

8,10 %Vsebnost topila:

9.2 Drugi podatki

ni dolocenoVsebnost trdnih delov:

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Pri ravnanju v skladu z namenom in skladišcenju ne pride do nevarnih reakcij.

10.2 Kemijska stabilnost

Snov je kemicno stabilna pod priporocenimi pogoji skladišcenja, uporabe in temperature.

ni/nobeden

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti
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ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

Akutna strupenost

SestavinaŠt. CAS

IzvorVrsteDozaPot izpostavljenosti Metoda

111-76-2 2-butoksietanol, butil glikol, butil kelosolve

PodganaLD50 470 

mg/kg
oralni

ATE 1100 

mg/kg
kožni

inhalacijski para ATE 11 mg/l

inhalacijski aerosol ATE 1,5 mg/l

Mešanica ni razvršcena kot nevarna skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP].

Splošni napotki o preskusih

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Proizvod ni: Ekotoksicno.

Št. CAS Sestavina

[h] | [d]Strupenost za vodo Doza IzvorVrste Metoda

2-butoksietanol, butil glikol, butil kelosolve111-76-2

Akutna toksičnost za 

ribe

96 hLC50 1490 

mg/l

Lepomis macrochirus

12.2 Obstojnost in razgradljivost

proizvod ni bil pregledan.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

proizvod ni bil pregledan.

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda

Log PowSestavinaŠt. CAS

111-76-2 0,81 (25°C)2-butoksietanol, butil glikol, butil kelosolve

proizvod ni bil pregledan.

12.4 Mobilnost v tleh

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

proizvod ni bil pregledan.

Na voljo ni nobenih informacij.

12.6 Drugi škodljivi učinki

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Ne pustiti, da prodre v podtalje/zemljo.

Splošni napotki

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Ravnanje z ostanki zmesi

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Ne pustiti, da prodre v podtalje/zemljo. Odstranjevanje 

odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi.
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Klasifikacijska številka odpadka - Produktni ostanki/Nerabljen produkt

070699 ODPADKI IZ ORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESOV; Odpadki iz PPDU masti, maziv, mil, pralnih 

sredstev, razkužil in kozmetičnih sredstev; Odpadki, ki niso navedeni drugje

Nekontaminirana in popolnoma zpraznjena embalaža se sme reciklirati. S kontaminirano embalažo je potrebno 

ravnati enako kot s snovjo.

Ravnanje z neočiščeno embalažo

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.5 Nevarnosti za okolje

neOGROŽA OKOLJE: 

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Na voljo ni nobenih informacij.

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

ni uporabeno

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

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

EU Podatki, določeni s predpisi

8,1 % (79,947 g/l)2010/75/EU (VOC):

8,1 % (79,947 g/l)2004/42/ES (VOC):

Podkategorija v skladu z Direktivo 

2004/42/ES:

Pripravljalni in čistilni - Predčistilo, Mejna vrednost VOC: 200 g/l

Dodatni napotki

Upoštevati je potrebno: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC

Nacionalni predpisi

2 - Ogroža vodoStopnja ogrožanja vode (D):

15.2 Ocena kemijske varnosti

Varnostni pregledi za snovi v tej zmesi niso bili izvedeni.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Okrajšave in kratice

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo.

H315 Povzroča draženje kože.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

EUH210 Varnosti list na voljo na zahtevo.

Besedilo H in EUH stavkov (Številka in polno besedilo)

Revizacijska številka: 1,02 SL Datum izdaje: 29.11.2017



v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Varnostni list
kolb Cleaning Technology GmbH

Datum revidirane izdaje: 11.04.2017 

Losox-Blau

Številka proizvoda: 90634-CN Stran 7 od 7

Podatki na tem varnostnem listu ustrezajo po najboljšem znanju našim spoznajem na dan, ko so bili natisnjeni. 

Informacije bi naj služile kot napotki za varno shranjevanje, predelavo, transport in odstranjevanje proizvoda, ki 

je naveden v tej varnostni listini. Podatki se ne dajo prenesti na druge proizvode. V kolikor se proizvod meša ali 

obdeluje z drugimi materiali, ali če je podvržen obdelavi, se podatki v tej varnostni listini, v kolikor iz tega ni 

mogoče sklepati izrecno česa drugega, ne morejo prenesti na novi material, ki je tako izdelan.

Nadaljnji podatki

(Podatki o nevarnih vsebovanih snoveh so vsakokrat v skladu z zadnjim veljavnim varnostnim podatkovnim listom 

preddobavitelja.)
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