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1 Identifikacija snovi/pripravka in družbe/podjetja 

· Podatki o izdelku 
 

· Trgovsko ime:  CAPALAC MIX HOCHGLANZ LACK 
· Datum izdaje/izdelave: 12.11.2010 
· Zadevna identificirana uporaba snovi/pripravka in uporaba, ki jo odsvetujemo 
· Namen uporabe snovi/pripravka: barvni premaz 

 

· Podatki o dobavitelju, ki je pripravil varnostni list 

· Proizvajalec/dobavitelj: 
Synthesa Chemie Gesellschaft m. b. H. 
Dirnbergerstr. 29 - 31 
A-4320 Perg 
Tel.: +43 (0) 7262 / 560 - 0  Faks: +43-7262 / 560-1540 
www.synthesa.at 
sicherheitsdatenblatt@synthesa.at 
Dr. Wolfgang Schörkhuber, DW 1066, wolfgang.schoerkhuber@synthesa.at 

 

· Izdaja informacij – področje/oddelek: laboratorij 
· Telefon za nujne primere: 

Synthesa Chemie GmbH, Perg   Tel.: +43-7262 / 560-0* (7.00–16.00) 
Informacijska centrala za zastrupitve:  Tel.: +43-1 / 4064343 

 

 

2 Ugotovitve o nevarnih lastnostih 

· Razvrstitev snovi ali pripravka 
 

· Razvrstitev v skladu z Direktivo 67/548/EGS ali Direktivo 1999/45/ES 
 

R10-52/53-66:   Vnetljivo. Škodljivo za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke 
na vodno okolje. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali 
razpokane kože. 

· Posebna navodila glede nevarnosti za človeka in okolje: 
Izdelek je podvržen razvrščanju v skladu z Direktivo 1999/45/ES in Zakonom o kemikalijah 1996 v 
veljavni izdaji. 

 

· Elementi označevanja 
 

· Označevanje po smernicah EGS: 
Izdelek je razvrščen in označen v skladu z Direktivo 1999/45/ES u in Zakonom o kemikalijah 1996 v 
veljavni izdaji. 

 

· R-stavki: 
10 Vnetljivo. 
52/53 Škodljivo za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. 
66 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. 

 

· S-stavki: 
23 Ne vdihavati hlapov/meglice. 
24 Preprečiti stik s kožo. 
43 Za gašenje uporabiti pesek, ogljikov dioksid ali sredstvo za gašenje v prahu. Ne uporabljati vode! 
45 Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo. 
60 Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek. 
61 Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 

(nadaljevanje na strani 2) 
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· Posebno označevanje določenih zmesi: 

(nadaljevanje s strani 1) 

Vsebuje bis-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilsebakat, metil-(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)- 
sebakat. Lahko povzroči alergijske reakcije. 

· Druge nevarnosti 

· Rezultati PBT- in vPvB-analize 
· PBT (obstojno težko razgradljivo strupeno onesnaževalo): Ni pomembno. 
· vPvB (zelo obstojno, zelo težko razgradljivo onesnaževalo: Ni pomembno. 

 

 

3 Sestava/informacije o sestavinah 

· Kemična določitev: zmesi 

· Opis: zmes iz spodaj navedenih snovi z nenevarnimi primesmi. 
 

· Nevarne sestavine:   

CAS: 64742-48-9 zmes ogljikovodikov, delno hidrirana nafta, težka 10–25% 
EINECS: 265-150-3 Xn R65 

R10-66 

CAS: 64742-48-9 Nafta (zemeljsko olje), obdelana z vodikom, težka  10–25% 
EINECS: 265-150-3 Xn R65 

R66 

CAS: 90622-58-5 alifatski ogljikovodik 2,5–10% 
EINECS: 265-150-3 Xn R65 

R66 

CAS: 64742-47-8 izoparafin ≤2,5% 
EINECS: 265-149-8 Xn R65 

R66 

CAS: 82919-37-7 metil-(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)-sebakat 
Xi R43; N R50/53 

CAS: 41556-26-7 bis-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilsebakat 
Xi R43; N R50/53 

 

 
 

≤1,0% 
 

 

≤1,0% 

· Dodatna navodila: 

Besedilo standardnih opozoril boste našli v 16. poglavju. 
 

 

4 Ukrepi za prvo pomoč 

· Opis ukrepov za prvo pomoč 

· Po vdihavanju: 
Dovajanje svežega zraka, pri težavah poiskati zdravniško pomoč. 
Pri intenzivnem vdihavanju takoj poiskati zdravniško pomoč. 

· Po stiku z očmi: 
Oči 15 minut z odprtimi vekami izpirati pod tekočo vodo. Pri trajajočih težavah poiskati zdravniško 
pomoč. 

· Po zaužitju: 
Izprati usta in popiti veliko vode. Ne izzivati bruhanja, takoj poiskati zdravniško pomoč. 

 

 

5 Ukrepi ob požaru 

· Sredstva za gašenje 

· Ustrezna sredstva za gašenje: CO2, pesek, prah za gašenje.  

  Za gašenje ne uporabljati vode! 
· Iz varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gašenje: 

Voda. 
Voda v polnem curku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(nadaljevanje na strani 3) 
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· Posebne nevarnosti zaradi snovi/zmesi, produktov izgorevanja ali nastalih  

  plinov 

(nadaljevanje s strani 2) 

V primeru požara lahko poleg glavnih produktov izgorevanja ogljikovega dioksida in 
ogljikovega monoksida nastajajo še drugi zdravju škodljivi plini in hlapi . 

· Navodila za gašenje 

· Posebna varnostna oprema za gasilce: 
Nositi avtonomen dihalni aparat – neodvisen od zraka iz okolice.  
Nositi popolno zaščitno obleko. 

· Drugi podatki 
Kontaminirano vodo od gašenja zbrati ločeno, ker ne sme priti v kanalizacijo.  
Ostanke materiala v požaru in kontaminirano vodo od gašenja odstraniti v skladu z uradnimi  
predpisi. Ogrožene posode z materialom hladiti z razpršenim vodnim curkom. 

 

 

6 Ukrepi ob nezgodnih izpustih 

· Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili 
Skrbeti za ustrezno zračenje.  
Uporabljati/hraniti ločeno od virov vžiga. 
Nositi osebna zaščitna oblačila. 

· Okoljevarstveni ukrepi: 
Ne izprazniti v kanalizacijo/površinske vode/podtalnico.  
Preprečiti izpuste v podzemlje/zemljo. 
Preprečiti površinsko širjenje, na primer z zajezitvijo ali oljnimi zaporami. 

· Postopki čiščenja/pobiranja ob nezgodnem izpustu in material za zadrževanje/čiščenje: 
Odstraniti z vodne površine (npr. s posnemanje, odsesavanjem). 
Posuti z absorpcijskimi sredstvi (peskom, diatomejsko prstjo, kislinska veziva, univerzalna veziva) 
in pobrati. Kontaminirani material odstraniti kot odpadek v skladu s 13 točko. 
Ne spirati z vodo ali vodnimi čistili. Preprečiti iskrenje. 

· Napotilo na druge sektorje 
Pri onesnaženju zemlje, vode, rek in jezer/morja ali kanalizacijske napeljave, obvestiti pristojne 
organe v skladu z lokalnimi predpisi. 

 

 

7 Ravnanje in skladiščenje 
 

· Ravnanje: 

· Zaščitni ukrepi za varno ravnanje 
Upoštevati običajne varnostne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami in kemičnimi snovmi. 
Posode morajo biti tesno zaprte. 
Skrbeti za dobro zračenje/odsesavanje na delovnem mestu. 
Preprečiti nastajanje meglice. 
Nositi osebno zaščitno opremo. 

· Navodila za protipožarno in protieksplozijsko zaščito: 
Uporabljati/hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi! 
Izvajati ukrepe proti elektrostatičnemu naboju. 
Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes. 

(nadaljevanje na strani 4) 
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· Navodila za varno skladiščenje ob upoštevanju nezdružljivosti 
· Skladiščenje: 
· Zahteve za skladiščne prostore in posode: 

Posode hraniti tesno zaprte in zaščitene pred vlago v dobro zračenem prostoru. Izdelek ne 
sme priti v bližino odprtega plamena. 
Zanesljivo preprečiti pronicanje v tla. 

· Navodila za skupno skladiščenje: Skladiščiti ločeno od živil in krme. 

· Nadaljnji podatki za pogoje skladiščenja: Zaščititi pred vročino in neposredno sončno svetlobo. 
· Razred skladiščenja: 
· Po Uredbi o gorljivih tekočinah (VbF): ne velja. 

 

 

8 Omejitev in nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zaščitna oprema 

· Dodatna navodila za tehnične zaščitne ukrepe: 
Ni nadaljnjih podatkov, glejte 7. točko. 

 

· Parametri, za katere je potreben nadzor 

· Sestavine, za katere je potreben nadzor mejnih vrednosti na delovnem mestu: 
Izdelek ne vsebuje relevantnih količin snovi, za katere je potreben nadzor mejnih vrednosti na 
delovnem mestu. 

 

· Omejitev in nadzor izpostavljenosti 
· Osebna zaščitna oprema: 
· Splošni zaščitni in higienski ukrepi: 

Upoštevati običajne previdnostne/varnostne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami in kemičnimi snovmi. 
Pred pavzami in na koncu dela si umivati roke.  
Ne vdihavati plinov/hlapov/meglice. 
Skrbeti za zadostno zračenje na delovnem mestu. 

· Zaščita dihal:  Dihalna zaščita pri nezadostnem zračenju. 
· Zaščita rok:  rokavice/odporne proti topilom. 
· Material za rokavice 

Izbira ustreznih rokavic ni odvisna le od materiala, temveč tudi od drugih kakovostnih kriterijev. 
Kakovost rokavic različnih proizvajalce je prav tako lahko različna. Ker je izdelek pripravek iz več 
različnih snovi, obstojnost materiala, iz katerega so izdelane rokavice, ni vnaprej predvidljiva, zato je 
treba rokavice preizkusiti pred uporabo. 

· Čas, v katere se rokavice prepojijo z izdelkom 
Preveriti natančen čas prepojitve pri proizvajalcu rokavic in ga upoštevati. 

· Rokavice iz naslednjega materiala NISO ustrezne: rokavice iz usnja. 
· Zaščita oči: Pri prelivanju je priporočljivo nositi zaščitna očala. 
· Zaščita telesa: Ustrezna delovna obleka. 

 

 

9 Fizikalne in kemijske lastnosti 

· Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 

· Splošni podatki 
· Videz izdelka: 

Oblika: Tekoča. 

Barva: V skladu z opisom izdelka. 
· Vonj: Značilen. 

 

· Sprememba stanja 
Tališče/območje tališča:             Ni določeno. 

(nadaljevanje na strani 5) 
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Vrelišče/območje vrelišča: 150 °C 
 

· Plamenišče: 36 °C 
 

· Vnetišče: 200 °C 
 

· Samovnetljivost: Izdelek ni samovnetljiv. 

(nadaljevanje s strani 4) 

 

· Nevarnost eksplozije: Izdelek ni eksplozijsko nevaren, lahko pa tvori eksplozijsko 
nevarne zmesi hlapov/zraka. 

 

· Ekpslozijski prag: 

spodnji: 0,6 vol. % 

zgornji: 7,0 vol. % 
 

· Parni tlak pri 20 °C: 4 hPa 
 

· Gostota pri 20 °C: 1,3 g/cm³ 
 

· Topnost v vodi/sposobnost  
   mešanja z vodo:                   Se ne meša oziroma se malenkostno meša. 

 

· Viskoznost: 
Viskoznost: Tiksotropen. 
 Organska topila, skupno:        Ni podatka. 

 

 

10 Obstojnost in reaktivnost 

· Reaktivnost 

· Kemijska stabilnost 
· Pogoji, ki jih je treba preprečiti: Ni razkroja pri namenski uporabi izdelka.  

· Snovi, s katerimi ne sme priti v stik (možnost nevarnih reakcij): Nevarne reakcije niso znane. 
· Nezdružljivi materiali: Snovi, ki močno oksidirajo. 
· Nevarni produkti razkroja: Pri pravilnem skladiščenju, strokovnem rokovanju z izdelkom in namenski 
uporabi izdelka ni nevarnih produktov razkroja.  

 
 

 

11 Toksikološki podatki 

· Podatki o toksikoloških učinkih 

· Akutna toksičnost: 
· Vrednosti LD/LC50, pomembne za razvrščanje:   

64742-48-9  zmes ogljikovodikov, delno hidrirana nafta, težka 

Oralno LD50 >2000 mg/kg (podgana) 

Dermalno  LD50 >2000 mg/kg (kunec) 

Inhalativno LC50/4 h >5 mg/l (podgana) 

64742-48-9  nafta (zemeljsko olje), obdelana z vodikom, težka 

Oralno LD50 nad 8000 mg/kg (podgana) 

Dermalno  LD50 nad 4000 mg/kg (kunec) 

Inhalativno LC50/4 h nad 5,4 mg/l (podgana) 
· Primarni dražilni učinek: 
· na kožo: Rahlo draženje kože je mogoče po ponavljajoči se izpostavljenosti. 

· na oči: Ni znanega dražilnega učinka. 
· Razvoj preobčutljivosti: 

Pri daljši izpostavljenosti obstaja možnost, da se pri občutljivih delavcih pojavi preobčutljivost 
pri stiku s kožo. 

(nadaljevanje na strani 6) 

    

 
 

 
DR 



Stran: 6/8 

Varnostni list 
V skladu z 31. členom Direktive 

1907/2006/ES 
 

Versionsnummer 1 
Datum tiskanja: 04.08.2011 Zadnja predelava 13.07.2011 

 

 

Trgovsko ime: CAPALAC MIX HOCHGLANZ LACK 
 

(nadaljevanje s strani 5) 

· Subakutna do kronična toksičnost: Do zdaj ni znanih podatkov. 
 

 

12 Ekotoksikološki podatki 

· Toksikološki podatki  
· Toksičnost za vodo: 

64742-48-9 zmes ogljikovodikov, delno hidrirana nafta, težka 

IC50 (72h) 1–10 mg/l (alge) 

LC50 1–10 mg/l (ribe) 
· Ekotoksikološki učinki: 
· Opomba: 

Izdelek vsebuje snovi, ki so škodljive za vodna bitja.  
Škodljivo za ribe. 

· Nadaljnja ekološka navodila: 

· Splošna navodila: 
Izdelek vsebuje snovi, ki ogrožajo okolje in je 
škodljiv za vodne organizme 
Razred ogrožanja vode 1 (samorazvrstitev): nizko ogrožanje vode.  
Izdelka ne izprazniti v podtalnico, vodotoke/stoječo vodo ali kanalizacijo v nerazredčeni obliki ali v 
večjih količinah. 

· Rezultati PBT- in vPvB-analize 

· PBT (obstojno težko razgradljivo strupeno onesnaževalo): Ni pomembno. 
· vPvB: (zelo obstojno, zelo težko razgradljivo onesnaževalo): Ni pomembno.. 

 

 

* 13 Navodila za odstranjevanje 

· Postopek obdelave odpadkov 
· Priporočilo: 

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališče nevarnih odpadkov. Izdelka ne odstraniti skupaj z 
gospodinjskimi odpadki. Ne izprazniti v kanalizacijo, v zemljo ali vodotoke/stoječe vode. 
Ne spada med dospodinske odpadke. Ne sme priti v kanalizacijo. Ostanke izdelka oddati na 
zbirališče posebnih odpadkov ali zbirališče nevarnih odpadkov. 

· Koda odpadka: 
55502 po ÖNORM S 2100 
Stari laki, stare barve, v kolikor vsebujejo topila in/ali težke kovine, ter ne popolnoma strjeni 
ostanki v embalaži. 
Navodila za odstranjevanje: 
Kemično-fizikalna obdelava: ni ustrezna. 
Biološka obdelava: ni ustrezna.  
Toplotna obdelava: ustrezna.  
Odlaganje na deponijo: ni ustrezno. 

· Evropski katalog odpadkov   
                   08 00 00 ODPADKI IZ PROIZVODNJE/PRIPRAVE/DISTRIBUCIJE & UPORABE  

                                  PREMAZNIH SREDSTEV (BARV, LAKOV, EMAJLA), LEPIL, TESNILNIH 

                                  MAS IN TISKARSKIH BARV 

                   08 01 00 ODPADKI IZ PROIZVODNJE/PRIPRAVE/DISTRIBUCIJE & UPORABE 

                                  TER ODSTRANJEVANJA BARV IN LAKOV 

                   08 01 11* odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi 

                                 · Neočiščena embalaža: · Priporočilo: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 

(nadaljevanje na strani 7) 
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 Embalažo izprazniti do čistega in oddati na zbirališča. 
(nadaljevanje s strani 6) 

 

 

14 Informacije o transportu 
 

· Kopenski transport ADR/RID in GGVSEB (čezmejni/notranji): 

· Kategorija ADR/RID-GGVSEB:  - 
 

· Pomorski ladijski transport IMDG/GGV: 

· Kategorija IMDG/GGV: - 

· UN-številka: 1263 
· Marine pollutant (onesnažuje morje): Ne. 
· Pravilno tehnično ime: PAINT 

 

· Zračni transport ICAO-TI in IATA-DGR: 
 

 
 

· Kategorija ICAO/IATA: 3 

· UN/ID-številka: 1263 
· Label (nalepka) 3 
· Embalažna skupina: III 
· Pravilno tehnično ime: PAINT 
· Posebni varnostni ukrepi za uporabnike: Ni pomembno. 

 

· Transport/drugi podatki: Izdelek ne sodi med nevarno blago po zgornjih uredbah. 
 

 

15 Zakonsko predpisane informacije 

· Predpisi za varnost, zdravstvenovarstveni in okoljevarstveni/specifični pravni predpisi za snov 
ali zmes (pripravek) 

 

· Nacionalni predpisi: 
 

· Klasifikacija po Uredbi o gorljivih tekočinah (VbF): Odpade. 
 

· Razred ogrožanja vode: ROV 1 (samorazvrstitev): nizko ogrožanje vode. 
 

· Drugi predpisi, omejitve in uredbe o prepovedih 
Upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu. 
Upoštevati pravila in predpise panožnih organizacij za ravnanje s kemičnimi izdelki. 

· Varnostna ocena snovi: Varnostna ocena snovi ni bila opravljena. 
 

 

16 Druge informacije 

Podatki v tem varnostnem listu so bili pripravljeni na osnovi skrbnih laboratorijskih raziskav in 
literature ter ustrezajo našemu trenutnemu vedenju v času izdaje varnostnega lista. Služijo za opis 
lastnosti izdelka glede na varnostne zahteve in zahteve samega izdelka. Odškodninski zahtevek v 
škodnem primeru ni mogoč. Z novo izdajo varnostnega lista so ukinjene vse starejše verzije. 

· Besedilo standardnih opozoril v 3. poglavju  
R10      Vnetljivo. 
R43      Lahko povzroči preobčutljivost v stiku s kožo. 

(nadaljevanje na strani 8) 
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R50/53 Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno 
okolje. 

R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.  
R66 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. 

 

· Vir za izdelavo varnostnega lista: laboratorij 
· Kontaktna oseba: dr. Wolfgang Schörkhuber 
· * Spremenjeni podatki glede na prejšnjo verzijo. 
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