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1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA  

 

1.1. Identifikacija snovi ali zmesi: 
 

Trgovsko ime: Hladilni sprej  
 

1.2. Uporaba snovi ali zmesi: 
 

Pripravek, v obliki pršila, se uporablja za ohlajevanje. 
 

1.3. Podatki o dobavitelju: 
 

PROIZVAJALEC: 
2m Michael Maukner GmbH & Co. KG 
Röntgenstraße 7 
D-97230 Estenfeld 
Tel.: +49 (0)9305/8280 
Telefaks: + 49 (0)9305/8390  
www.2m-maukner.de  
service@2m-maukner.de  

 

DOBAVITELJ: 
BELL D.O.O. 
Ptujska cesta 13 
2204 MIKLAVŽ 
SLOVENIJA 
TEL:+38626296954 
FAX:+38626292120 
info@bell.si  

 

1.4. Telefon za nujne primere: 
 

Navodilo v primeru zdravstvene ogroženosti: 
Nemudoma se posvetovati z osebnim ali dežurnim zdravnikom, le v primeru življenjske ogroženosti poklicati 112. 

 

2. UGOTOVITVE O NEVARNOSTI  
 

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi 
 

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 
Flam. Aerosol 1; H222 

 

Razvrstitev v skladu z Direktivo 67/548/EEC 
 

F+; R12 
 
Posebna navodila glede nevarnosti za človeka in okolje: 
Produkt je potrebno označiti na osnovi postopka izračuna "Splošnih Smernic za uvrstitev pripravkov ES "v zadnji veljavni 
izdaji. dolgotrajni ali ponavljajoči stik s kožo lahko povzroči dermatitis (vnetje kože) zaradi razmaščevanja, učinek topila. 
Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. 
·  Sistem klasifikacije: 
Klasifikacija ustreza aktualnim seznamom ES, vendar je dopolnjena s podatki iz strokovne literature in s podatki firm.. 
Razvrstitev v skladu z Direktivo 75/324 / EGS: Zelo lahko vnetljivo  

 

2.2. Elementi etikete:  

Elementi etikete (67/548/EWG ali 1999/45/EG) 

F
+ 

 

 
 
 
 
 

Zelo lahko 
vnetljivo 

 

Opozorilni stavki 
(R): 
R12             Zelo lahko 
vnetljivo. 

 

Obvestilni stavki 
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(S): 
S16  Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. 
S23 Ne vdihavati hlapov/meglic.  
S51 Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih. 
S56 Strupeno za organizme v zemlji. 

 

Nevarne sestavine za etiketiranje: Ni podatkov. 

Dodatni 
tekst: 

 

Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred sončno svetlobo in je ne izpostavljajte temperaturi višji od 50 °C. Posode tudi po 
uporabi ne luknjajte ali sežigajte. Ne pršiti v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. Hraniti 
izven dosega otrok. 

 
2.3. Druge 
nevarnosti: 

 

PBT- / 
vPvB-/ 

 

3.  SESTAVA/PODATKI O 

SESTAVINAH Snov: ☐ 

Zmes:   

☒ 

 

 
Kemijsko ime: 

 

Vsebnost. 
(% m/m): 

CAS: 
EC: 
Index: 

Razvrstitev 
(67/548/EWG): 

Razvrstitev 
(1272/2008/EG): 

Butan  50-100 106-97-8 
203-448-7 
601-004-00-0 

F+; R12 Flam. Gas. 1; 
H220, 
Press. Gass; H280

 
 

Propan 

 
 

25-50 

74-98-6 F
 

200-827-9 
 

601-003-00-5 

+; R12 Flam. Gas. 1; H220, 
Press. Gass; H280 

 
 
Izobutan 

 
 

2,5-10 

75-28-5 F
 

200-857-2 
 

601-004-00-0 

+; R12 Flam. Gas. 1; H220, 
Press. Gass; H280 

 

Popolni tekst navedenih R in H-stavkov je v točki 16. 
 
 

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ 
 

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč: 
 

Pri vdihavanju: Prizadetega je treba prenesti na čisti zrak. Odstraniti je potrebno kontaminirano oblačilo. V primeru 
negotovosti poiskati zdravniško pomoč. 

Stiku s kožo: Zamenjati kontaminirana oblačila. Ob stiku s kožo, takoj sprati z veliko vode in milom. Posvetujte se 
z zdravnikom v primeru nadaljnjega draženja. 

Stiku z očmi: Takoj izpirati odprtimi očmi 10 do 15 minut, sperite s tekočo vodo. V primeru draženja oči se 
posvetovati z okulistom. 

Pri zaužitju: Ne vzbujati bruhanja. Poiščite zdravniško pomoč in pokažite varnostni list.. 

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli: 

Podatkov ni na voljo. 
 

4.3. Navedba kakršne koli takojšne medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja: 



VARNOSTNI LIST  
 
Uredbe EU 1907/2006 (REACH), EU 67548 (1999/45), EU 1272/2008 

Št. izdaje: 1.0 

  HLADILNI  SPREJ   Datum izdaje: 15.11.2014 

Stran 3 od 7 Nadaljevanje na naslednji strani 

 

 

 

Simptomatsko zdravljenje. 
 

5. UKREPI OB POŽARU 
 

5.1. Sredstva za gašenje: 
 

Ustrezna gasilna 
sredstva: 

Prah, vodna prha, CO2. 

Neprimerna gasilna 
sredstva: 

močan vodni curek. 

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi z s snovjo ali zmesjo:  

Posebne nevarnosti pri gašenju:/ 
 

5.3. Nasvet za gasilce: 
Zelo lahko vnetljivo. Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom. V primeru požara: gost črn dim, ki lahko povzroči 
nevarnost za zdravje. Nadalje se lahko tvori: Ogljikov monoksid in ogljikov dioksid. 
 

Posebna navodila za 
gasilce: 

Pri gašenju obvezno uporabljamo osebno varovalno opremo. 

Dodatne informacije: Ogrožene posode z razpršenim vodnim curkom. 
Ostanke po požaru in kontaminirano vodo za gašenje je treba odstraniti v skladu z uradnimi predpisi 

 

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH  
 

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili: 
 

Uporaba osebne zaščitne opreme. Odstranite vse vire vžiga.. Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. 
Takoj evakuirati osebje na varna območja.. 

 

6.2. Okoljevarstveni ukrepi:Posebni ukrepi niso potrebni 
 

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje: 
 

Z negorljivim vpojnim materialom zadržite in zberite razlit material (pesek, zemlja, diatomejska prst) in dajte v vsebnik 
za odstranjevanje v skladu z lokalnimi / nacionalnimi predpisi. Onesnažene površine temeljito očistite. 

 

6.4. Sklicevanje na druge oddelke: 
 

Upoštevajte navodila pod točkami 13.. 
 

7. RAVNANJE IN SKLADIŠ ČENJE 
 

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje 
 

Navodila za varno 
rokovanje: 

Pri delu obvezno uporabljajte osebno varovalno opremo. Ne vdihavati aerosola-zmesi plina in 
hlapov. Odstranite vse vire toplote. Ne kadite tudi, ko ste z delom že zaključili. Med delom ne 
povzročajte iskrenja z  brušenjem ali ščetkanjem. Preprečite stik s kožo in očmi. Pri slabem 
prezračevanju delovnega mesta je treba zaščititi dihala. S pršilko naj dela dobro poučen oseba 

Ukrepi za varnost pred 
požari in eksplozijo: 

Običajni preventivni ukrepi varstva pred požari. Potisni plini so težji od zraka, zato se nahajajo pri 
tleh. Potisni plini lahko z zrakom tvorijo eksplozijsko mešanico. Odstranite vse vire vžiga. 

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo 
 

Skladiščne zahteve: Pršilke hranimo v suhem prostoru pri +20°C v pokončnem položaju. Zaradi nekontroliranega pritiska 
na ventil pršilka lahko začne puščati plin. Mešanica plina in zraka je hitro vnetljiva. Dobro 
prezračevanje skladišča je nujno potrebno. Tudi okna skladišča zaščitimo pred sončno svetlobo. V 
skladišču naj bodo dobro vidni opozorilni znaki proti kajenju ali prižiganju plamena. 

Navodil za skupno 
skladiščenje: 

Ni potrebno.. 

Razred skladiščenja: - 

7.3. Posebne končne uporabe 
 

Ni na voljo. 
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8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA  
 

8.1. Parametri nadzora 
 

Identifikacija snovi MDK  Zgornja omejitev  

Snov CAS-št.. ml/m3
 

(ppm) 
mg/m3 Faktor prekoračitve Osnova 

Propan 74-98-6 1.000 1.800 4  
butan 106-97-8 1000 2400 4  
Izobutan 75-28-5 1.000 2.400 4  

 

8.2. Nadzor izpostavljenosti 
 

Tehnična zaščita- 

Splošni varnostni in higienski ukrepi: 

Hraniti ločeno od živil, pijač in krmil. Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Umiti si roke pred odmorom in ob koncu 
dela. 

Ne vdihavati plinov / hlapov / aerosolov. Preprečiti stik s kožo in očmi. 

Osebna zaščita 
 

Dihal: Pri preseganju mejne poklicnega izpostavljenosti (MAK) je potrebno nositi respirator. Filter AX, 
barva rjava, po EN 371. 

Rok: Solventne odporne zaščitne rokavice po EN 374. Rokavice materiala: nitrilna guma, butil gume ali 
fluor gume. Predrtja (maksimalni čas nošenja):> 480 min. Upoštevajte navodila proizvajalca 
zaščitnih rokavic zvezi pretočnost in prebojnim časom. 

Oči: Zaščitna tesno prilagajoča se očala EN 166. 
Kože: Delovna obleka, rokavice in pokrivalo. 
Higienski ukrepi: Pri delu ne piti, ne jesti, ne kaditi. Po delu roke umiti z milom. 

 

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI  
 

9.1. Podatki o osebnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 
 

 Vrednost Enota Pri Metoda Opomba 
Agregatno stanje: aerosol     
Barva: brezbarvno     
Vonj: po topilih     
Plamenišče: Ni aktualno-aerosol °C  
Spodnja/zg. eksplozijska 
meja: 

Proizvod ni eksploziven, vendar je tvorba eksplozivna zraka / pare mešanice možna 
1,4-10,9 vol% 

Temp. samovziga  >200 °C  
Relativna gostota: 0,55 g/cm3  
Topnost v vodi: Popolnoma se meša   
Organska topila: 100% 
VOC (EU) 550 g / l 
VOCV (CH) 100% 

   

9.2. Drugi podatki 
 

Pršilka je železna doza, hermetično zaprta z ventilom. 
 

10.  OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST  
 

10.1.   Reaktivnost: 

Ni na voljo. 
 

10.2.   Kemijska stabilnost: 
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Pripravek je v normalnih pogojih stabilen. 
 

10.3.   Možnost poteka nevarnih reakcij: 
 

Ne razpade pri skladiščenju in uporabi. Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom. Zaradi visokega parnega tlaka lahko 
pride do eksplozije vsebnika pri povišani temperaturi. 

 

10.4.   Pogoji, ki se jim je potrebno izogniti: 
 

Zelo lahko vnetljivo. Hraniti ločeno od virov toplote, isker in odprtega ognja. Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrako m, 
ki je težji od zraka. Zaščitite pred sončno svetlobo in temperaturami nad 50 ° C 

 

10.5.   Nezdružljivi materiali: 
 

Močni oksidanti in kisline. 
 

10.6.   Nevarni produkti razgradnje: 
 

Nevarni produkti 
razkroja: 

Pri povišani temperaturi CO in CO2. 

Termična razgradnja: Ni na voljo. 
 

11.  TOKSIKOLOŠKE PODATKI  
 

11.1.   Akutna strupenost pri: 
 

Akutna strupenost:  
Propan - Inhal  LC50, 4h  >20 mg/l (rat) 
Butan  - Inhal  LC50, 4h  - 658 mg/l (rat) 
Izobutan - Inhal  LC50, 4h  >50 mg/l (rat) 

Jedkost/Draženje kože: Ne draži. 
Hude poškodbe/Draženje 
oči:  

Ne draži.. 

Preobčutljivost dihal/kože: Ne. 
Mutagenost: Sestavine niso ni razvrščene kot mutagena. 
Rakotvornost: Sestavine niso ni razvrščene kot rakotvorne. 
Strupeno za 
razmnoževanje: 

Sestavine niso ni razvrščene kot strupene za razmnoževanje. 

Dodatna informacija: Hlapi lahko povzročijo zaspanost. 

12.  EKOLOŠKI PODATKI  
 

12.1.   Strupenost: 
 

Strupenost na ribe: Ni na voljo. 
Strupenost na nevretenčarje: Ni na voljo. 
Strupenost na alge: Ni na voljo. 
Strupenost na bakterije: Ni na voljo. 

12.2.   Obstojnost in razgradljivost 
 

Ni na voljo. 
 

12.3.   Zmožnost kopičenja v organizmih 
 

Ni na voljo. 
 

12.4.   Mobilnost v tleh 
 

Tekočina , delno netopna v vodi. 
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12.5.   Rezultat ocene PBT in vPvB 
 

Ni določeno. 
 

12.6.   Drugi škodljivi učinki  
 

Odpadke (prazne doze) kontrolirano odlagamo na dovoljena odlagališča. Ni dovoljeno jih odstranjevati skupaj z 
gospodinjskimi odpadki. 

 

13.  SMERNICE ODSTRANJEVANJA 
 

13.1.   Odpadki 
 

Klasifikacijska 
številka odpadka: 

160504* = Plini v tlačnih posodah (tudi haloni), ki vsebujejo nevarne snovi 

Priporočilo: Ne preluknjajte ali sežigate ga niti, ko je prazen. Odstranjevanje v skladu z veljavnimi predpisi. 

13.2.   Embalaža 
 

Klasifikacijska 
številka odpadka: 

150104 = Kovinska embalaža 

Priporočilo: Temeljito izpraznite. Odstranjevanje v skladu z veljavnimi predpisi. 
 

14.  PODATKI O PREVOZU 
 

ADR 
UN število: 1950 
Ime in opis: AEROSOL 
Razred: 2 
Razvrstitveni kod: 5F 
Embalažna skupina: - 
Nalepka nevarnosti: 2.1 
Omejene količine: 1 L 
Omejitev za predor: (D) 
Okolju nevarno: ne 
RID  
UN število: 1950 
Ime in opis: AEROSOL 
Razred: 2 
Razvrstitveni kod: 5F 
Embalažna skupina: - 
Nalepka nevarnosti: 2.1 
Omejene količine: LQ2 
Omejitev za predor: (D) 
Številka nevarnosti: 23 
Okolju nevarno: ne 

 

15.  ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI  
 

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

SEVESO II 
(96/82/EC): 

 
Zakon o kemikalijah 

Količina 1 Količina 2 

Zelo lahko vnetljivo 10 t 50 t 

Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi 
Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov 
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Pravilnik o ravnanju z odpadki 
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih 
Uredba o ravnanju z odpadki 
Pravilnik o varovanju delavcev 
Predpisi EU: 1907 / 2006 (REACH), 67 / 548 (1999 / 45 ), 1272 / 2008 
Tehnična navodila o kakovosti zraka:NK= 100%  

 

15.2. Ocena kemijske varnosti 
 

Ni na voljo. 
 

16.  DRUGE INFORMACIJE  
 

Popolni tekst navedenih R-stavkov v točkah 2. in 3.: 
R12 Zelo lahko vnetljivo. 

Popolni tekst navedenih H-stavkov v točkah 2. in 3.: 
H220 Zelo lahko vnetljiv plin. 
H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo. 
 
UPORABLJENE KRATICE: 
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations 
Concerning the 
International Transport of Dangerous Goods by Rail) 
ICAO: International Civil Aviation Organization 
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 
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany) 
VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds) 
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) 
LC50: Lethal concentration, 50 percent 
LD50: Lethal dose, 50 percen 


