
VARNOSTNI LIST 
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, (ES) št. 453/2010 

Caparol Glättspachtel 

Verzija 1.0  Predelana dne: 05.12.2013 Datum tiskanja: 05.12.2013  

POGLAVJE 1: Identifikacija snovi/pripravka in družbe/podjetja 

1.1 Identifikacija izdelka 

Trgovski naziv : Caparol Glättspachtel 

1.2 Zadevna identificirana uporaba snovi/pripravka in uporaba, ki jo odsvetujemo

Uporaba snovi/pripravka : premazni materiali na vodni osnovi

Priporočene 
omejitve uporabe

: pri strokovni uporabi – brez 

1.3 Podatki o dobavitelju, ki je pripravil varnostni list  

Podjetje : Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50 
64372  Ober-Ramstadt 

Telefon : +496154710 
Telefaks : +49615471222 
E-pošta
Odgovorna oseba/odgovorna
za izdajo 

: msds@dr-rmi.com 

Telefon za nujne primere/
E-pošta

: 0049(0)6154/71-202            sds@daw.de 

POGLAVJE 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih 

2.1 Razvrstitev snovi ali pripravka  

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

Ni nevarna snov po GHS (globalno usklajeni sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij). 

Razvrstitev (67/548/EGS, 1999/45/ES) 

Ni nevarna snov ali zmes. 

2.2 Elementi označevanje 

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

Ni nevarna snov po GHS. 

Označevanje v skladu z direktivami ES: 1999/45/ES
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Za izdelek ne velja označevanje po direktivah ES ali veljavnih nacionalnih zakonih. 

2.3 Druge nevarnosti  

Ta snov/ta zmes ne vsebuje komponent, ki so v koncentracijah 0,1 % ali več razvrščene kot obstojne
(težko razgradljive), bioakumulacijske in strupene (PBT), ali zelo obstojne in zelo bioakumulacijske
(vPvB). 
Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Med delom in sušenjem poskrbite za zadostn prezračevanje.
Med uporabo izdelka ne jejte, pijte in ne kadite. Če izdelek pride v oči ali v stik s kožo, takoj
temeljito izpirajte z vodo. Na izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo. Orodje
očistite takoj po uporabi z vodo in milom.                                                                                   
Ne vdihavajte meglice pri brizganju in pršenju. 

POGLAVJE 3: Sestava/informacije o sestavinah 

3.2 Zmesi 
Opombe :  Ne vsebuje nevarnih sestavin.

POGLAVJE 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošna navodila :  Posebni ukrepi za prvo pomoč niso potrebni.
Prizadetega odnesite iz nevarnega območja.
Dajalec prve pomoči se mora sam zaščititi.

Po vdihavanju :  Umaknite se/prizadeto osebo na svež   zrak.

Po stiku s kožo :  Kožo temeljito umijte z vodo in milom ali uporabite priznano
čistilno sredstvo za kožo. 
NE UPORABLJAJTE topil ali razredčil. 

Po stiku z očmi :  Odstranite kontaktne leče.
Držite veke razprte in oči vsaj 10 minut obilno spirajte s čisto,
tekočo vodo. 
Poiščite zdravniško pomoč. 

Po zaužitju :  Po zaužitju NE IZZIVAJTE bruhanja. 
Izperite usta z vodo in popijte veliko vode. 
Nikoli nezavestnemu ne vlivajte česar koli v usta. 
Če težave ne izginejo, je potreben obisk pri zdravniku. 

4.2 Najpomembnejši akutni ali zapozneli simptomi in učinki 

Simptomi : Informacije niso na voljo. 

Tveganja : Informacije niso na voljo.
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4.3 Navodila za takojšnjo zdravniško pomoč ali specialistično zdravljenje   

Zdravljenje : Informacije niso na voljo.

POGLAVJE 5: Ukrepi ob požaru 

5.1 Sredstva za gašenje  

Ustrezna sredstva za gašenje :  Negorljivo, ukrepe za gašenje prilagodite okolici.

Neustrezna sredstva za gašenje:  Voda v polnem curku.
5.2 Posebne nevarnosti zaradi snovi/zmesi, produktov izgorevanja ali nastalih plinov  

Posebne nevarnosti pri
Ukrepi ob gašenju

:  Pri zgorevanju nastaja dražeč dim.
Preprečite odtekanje vode s kraja požara v odpadne vode ali
vode. 

5.3 Navodila za gašenje 

Posebna zaščitna oprema  
za gašenje

:  Uporabljajte osebno zaščitno opremo. V primeru požara po
potrebi nosite avtonomen dihalni aparat –  neodvisen od zraka iz
okolice.

Nadaljnje informacije :  Izdelek sam ne gori.  
Običajni ukrepi pri požarih s kemikalijami. 

POGLAVJE 6: Ukrepi ob nezgodnih izpustih 

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili 

Osebni varnostni 
ukrepi  

:  Preprečite stik z očmi in s kožo.
Material lahko naredi spolzke razmere.
Uporabljajte zaščitne čevlje z robatimi gumijastimi podplati.
Glejte zaščitne ukrepe pri točkah 7 in 8. 
S pobranim kontaminiranim materialom ravnajte v skladu s
poglavjem Odstranjevanje.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi 

Okoljevarstveni ukrepi :  Izdelka ne izpraznite v površinske vode ali kanalizacijo. 

Pri onesnaženju voda ali kanalizacije obvestite pristojne organe.
Preprečite nadaljnje iztekanje ali razlivanje, če je to izvedljivo
brez nevarnosti. 

6.3 Postopki čiščenja/pobiranja ob nezgodnem izpustu in material za zadrževanje in čiščenje

Postopki čiščenja :  Posujte z absorpcijskimi sredstvi (peskom, silikagelom,  
kislinskim vezivom, univerzalnim vezivom, žagovino) in poberite.
Pred odstranjevanjem spravite v ustrezne in zaprte posode. 

6.4 Napotilo na druga poglavja
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Nadaljnje informacije si preberite v poglavjih 8 in 13 tega varnostnega lista. 

POGLAVJE 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Zaščitni ukrepi za varno ravnanje

Navodila za varno
ravnanje

: Posebni tehnični zaščitni ukrepi niso potrebni. 
Osebno zaščitno opremo si preberite pod poglavjem 8. 
Na območju uporabe izdelka ne jejte, pijte ali kadite.

Higienski ukrepi :  Poskrbite za primerno zračenje. Preprečite stik s kožo in
z očmi. Pred jedjo, pitjem ali kajenjem si umijte roke.
Pred delovnimi premori in na koncu dela si umijte roke. 

7.2 Pogoji za varno skladiščenje ob upoštevanju nezdružljivosti   

Zahteve za skladiščne
prostore in posode

:  Odprte posode skrbno zaprite in hranite v pokončnem
položaju, da preprečite kakršno koli iztekanje. Da bi izdelek
ohranil kakovost, ga ne skladiščite na vročini in direktni
sončni pripeki. Skladiščite pri sobni temperaturi. Neuporabno
po zmrzovanju.

Navodila za skupno 

skladiščenje
: Hraniti/uporabljati ločeno od oksidacijskih sredstev močno

kislih in alkalnih materialov.

Razred skladiščenja
(TRGS 510) 

:  10, gorljive tekočine 

7.3 Specifična končna uporaba  

Opredeljena(-e) uporaba(-e) :  Upoštevajte tehnične informacije proizvajalca.

POGLAVJE 8: Omejitev in nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zaščitna oprema 

8.1 Parametri, za katere je potreben nadzor 

Ne vsebuje snovi z mejnimi vrednostmi na delovnem mestu. 

8.2 Omejitev in nadzor izpostavljenosti 

Osebna zaščitna oprema 

Zaščita oči :  zaščitna očala
Pravila panožnih organizacij – BGR 192 Uporaba zaščite za
oči in obraz 

Zaščita rok  

Material :  nitrilkavčuk 
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Čas, v katerem se rokavice 
prepojijo –
debelina rokavic 

:  240 min 

:  0,2 mm 

Opombe :  Nosite ustrezne rokavice, preizkušene po EN374. 
Preden snamete rokavice, jih operite z vodo in milom.

Zaščita kože in telesa :  zaščitna obleka 

Zaščita dihal :  Običajno ni potrebna osebna dihalna oprema.

Običajno ni potrebna osebna dihalna oprema.

Zaščitni ukrepi :  Posebna zaščitna oprema ni potrebna.  

Omejitev in nadzor izpostavljenosti okolja  

Splošna navodila :  Izdelka ne izpraznite v površinske vode ali kanalizacijo. 
Pri onesnaževanju voda ali kanalizacije obvestite pristojne
organe. 
Preprečite nadaljnje iztekanje ali razlivanje, če je to izvedljivo
brez nevarnosti. 

POGLAVJE 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih  

Videz : tekoče stanje

Barva :  pigmentirano

Vonj :  značilen

Mejni prag za vonj :  ni pomembno  

pH-vrednost : ca. 8,5 - 9,0 

Tališče/obmo�  je taljenja : pribl. 0 °C 

Vrelišče/območje vrenja : pribl. 100 °C 

Plamenišče : 
Opombe: ni določeno 

Hitrost uparjevanja :  ni pomembno  

Vnetljivost (trdno stanje,
plinasto stanje)

: ni določeno

Zgornji eksplozijski prag : ni pomembno  

Spodnji eksplozijski prag : ni pomembno

Parni tlak : pribl. 23 hPa 
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Relativna parna gostota  : ni pomembno   

Relativna gostota : ni pomembno  

Gostota : 1,70 - 1,75 g/cm3 

Topnost v/se meša z 

Topnost v vodi : se popolnoma meša

Porazdelitveni koeficient: 
n-oktanol/voda

: ni določeno

Termični razkroj          :  podatki niso na voljo  

Viskoznost
Viskoznost, dinamična 
viskoznost

: glejte prosto besedilo  

Čas iztekanja :  ni določeno 

Eksplozivne lastnosti : ni pomembno 

Oksidacijske lastnosti : podatki niso na voljo. 

9.2 Drugi podatki 

Podatki niso na voljo.

POGLAVJE 10: Obstojnost in reaktivnost 

10.1 Reaktivnost 

Ni razkroja pri namenskem skladiščenju in namenski porabi izdelka

10.2 Kemična stabilnost

Ni razkroja pri namenskem skladiščenju in namenski uporabi izdelka.

10.3 Možnost nevarnih reakcij

Nevarne reakcije :  Ni razkroja pri namenskem skladiščenju in namenski uporabi
izdelka. 

10.4 Pogoji, ki jih je treba preprečiti

Pogoji, ki jih je treba
preprečiti

: Ne sme zmrzniti.

Ekstremne temperature in direktna sončna pripeka.

10.5 Nezdružljivi materiali 

Snovi, s katerimi ne sme 
priti v stik

:  Nezdružljivo z oksidacijskimi sredstvi.
Nezdružljivo s kislinami in bazami.

10.6 Nevarni produkti razkroja 

Nevarni produkti
razkroja

: Ni razkroja pri namenskem skladiščenju in namenski uporabi
izdelka.
V požaru lahko nastajajo naslednji nevarni produkti razkroja:
ogljikov monoksid, ogljikov dioksid in nezgoren ogljikovodik (dim).
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POGLAVJE 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

Akutna toksičnost

        Izdelek:

Akutna oralna toksičnost :  > 2.000 mg/kg   

Akutna inhalacijska toksičnost :  opombe: podatki niso na voljo 

Akutna dermalna toksičnost :  opombe: podatki niso na voljo 

Jedek/dražilen ucinek na kožo

Izdelek:

Opombe: Glede na kriterije EU za razvrščanje izdelkov ta izdelek ne sodi me tiste, ki dražijo kožo.

Težke poškodbe/draženje oči

Izdelek: 

Opombe: Glede na kriterije EU za razvrščanje izdelkov ta izdelek ne sodi med tiste, ki dražijo oči. 

Preobčutljivost v stiku z dihalnimi organi/kožo

Izdelek:

Opombe: podatki niso na voljo

Mutagenost zarodnih celic

Podatki niso na voljo

Karcinogenost

Podatki niso na voljo

Reprodukcijska toksičnost

Podatki niso na voljo

Specifična toksičnost za ciljni organ pri enkratni izpostavljenosti

Podatki niso na voljo

Specifična toksičnost za ciljni organ pri ponavljajoči se izpostavljenosti

Podatki niso na voljo

Aspiracijska toksičnost
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Podatki niso na voljo 

Nadaljnje informacije 

Izdelek: 

Opombe: Za ta izdelek ni na voljo podatkov. Navedene informacije temeljijo na podatkih, ki
izvirajo iz sestavin in toksičnosti podobnih izdelkov. 

POGLAVJE 12: Ekotoksikološki podatki 

12.1 Toksičnost 

Izdelek:

Toksičnost za ribe :  opombe: podatki niso na voljo 

Toksičnost za vodne
bolhe in druge vodne
nevreten� arje

:  opombe: podatki niso na voljo

12.2 Obstojnost in razgradljivost 

Izdelek:

Biološka razgradljivost :  opombe: podatki niso na voljo

Podatki niso na voljo

12.3 Sposobnost kopičenja v organizmih (bioakumulacija) 

Izdelek:

Bioakumulacija :  opombe: podatki niso na voljo

Porazdelitveni koeficient:
n-oktanol/voda

: pombe: ni dolo� eno   

12.4 Mobilnost v tleh 

Izdelek:

Mobilnost :  opombe: podatki niso na voljo 

12.5 Rezultati PBT- in vPvB-analize 

Izdelek:  

Ovrednotenje : Ta snov/ta zmes ne vsebuje komponent, ki so v koncentracijah
0,1 % ali več razvr ščene kot obstojne (težko razgradljive),
bioakumulacijske in strupene (PBT), ali zelo obstojne in zelo
bioakumualcijske (vPvB). 

12.6 Drugi škodljivi učinki 

Izdelek: 

Druga ekološka navodila :  Za ta izdelek ni na voljo podatkov.
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POGLAVJE 13: Navodila za odstranjevanje  

13.1 Postopek obdelave odpadkov

Izdelek :  Teko� e ostanke izdelka oddajte na z birališču starih barv/lakov, 
posušene ostanke izdelka pa na gradbeni deponiji ali med 
komunalne oziroma gospodinjske odpadke. 

Onesnažena embalaža :  V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. 

POGLAVJE 14: Informacije o transportu 

14.1 UN-številka 

Ni razvrščeno kot nevarno blago 

14.2 Redno UN-označevanje pošiljk 

Ni razvrščeno kot nevarno blago

14.3 Transportni razredi po nevarnostih 

Ni razvrščeno kot nevarno blago 

14.4 Embalažna skupina  

Ni razvrščeno kot nevarno blago 

14.5 Nevarnosti za okolje 

Ni razvrščeno kot nevarno blago 

14.6 Posebni varnostni ukrepi za uporabnike 

Opombe : glejte poglavja 6–8

14.7 Prevoz blaga v razsutem stanju v skladu z II. prilogo Sporazuma MARPOL 73/78 in v skladu   
z IBC-kodo

Opombe :  ni na voljo 

POGLAVJE 15: Zakonsko predpisane informacije

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

Razred ogrožanja vode :  1 nizko ogrožanje vode
Opombe: VWVWS A4

Produktna koda za barve in 
lake/GIS-koda

: M-DF01 disperzijske barve, brez topil (podrobnejše informacije:
www.wingis-online.de) 
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15.2 Varnostna ocena snovi 

Varnostna ocena snovi (Chemical Safety Assessment) za to snov ni potrebna. 

POGLAVJE 16: Drugi podatki 

Nadaljnje informacije 

Drugi podatki :  Za ta izdelek ni potreben scenarij izpostavljenosti v skladu z
Uredbo REACH (ES) št. 1907/2006.  
Ta izdelek je zmes, ki ne vsebuje nobene snovi, ki zelo zbujajo
skrb (SVHC) v koncentraciji 0,1 % ali več, zato zanj ni treba
definirati dovoljene končne uporabe niti izdelati varnostne
ocene snovi. 

Sporočanje predvidene uporabe po Uredbi REACH, 31. člen,
prvi odstavek, točka (a) – registrirane snovi/zmesi, ki izpolnjujejo
kriterije za razvrstitev kot nevarni po Uredbi (ES) št.
1272/2008 ali 1999/45/ES – ni potrebno. 

Podatki v tem varnostnem listu ustrezajo po najboljšem vedenju našim dognanjem v času izdaje
tega varnostnega lista. Informacije naj vam služijo kot podlaga za varno ravnanje z izdelkom,
navedenim v tem varnostnem listu, pri skladiščenju, obdelovanju, transportu in odstranjevanju.
Podatki niso prenosljivi na druge izdelke. Če izdelek, naveden v tem varnostnem listu, združite,
mešate ali vgrajujete z drugimi materiali, ali če ga vključite v posebno obdelovanje, potem podatki
iz tega varnostnega lista (če ni izrecno navedeno kako drugače) ne veljajo za tako pripravljeni novi
material. 

Informacije po REACH in GHS/CLP  

Spremembe zakonskih določb na podlagi Uredbe REACH (ES-št. 1907/2006) in GHS oz. CLP
(ES-št. 1272/2008) bomo izpolnili v skladu z našimi zakonskimi obveznostmi. Varnostne liste
redno prilagajamo in posodabljamo v skladu z informacijam, ki nam jih sporočajo naši            
poddobavitelji. Kot običajno vas bomo obvestili o vseh spremembah. 

Glede Uredbe REACH bi vas želeli opozoriti, da sami kot člen v predelovalni industriji ne     

opravljamo lastnih registracij, temveč smo odvisni od informacij naših poddobaviteljev. Takoj ko

bomo imeti te na voljo, bomo ustrezno prilagodili svoje varnostne liste. Glede na registracijske

roke za vsebovane snovi bomo to storili v prehodnem obdobju med 1. 12. 2010 in 1. 6. 2018. 

Za prilagoditev varnostnih listov v skladu z Uredbo GHS oz. CLP velja pri zmeseh oziroma
pripravkih prehodno obdobje do 1. 6. 2015. Prilagoditev svojih varnostnih listov bomo izvedli v
okviru navedenega prehodnega obrobja takoj, ko bomo pridobili ustrezne informacije od
poddobaviteljev.
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