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1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe ali podjetja: 
1.1 Identifikacija snovi ali zmesi: 
Trgovsko ime: 2 m Zaščitni konzervirni sprej 
1.2. Ustrezne identificirane uporabe snovi ali zmesi in uporabe, ki jih odsvetujemo: 
Uporaba snovi / zmesi: protikorozijsko sredstvo, zaščitni premaz/sredstvo za oplaščenje 
1.3. Podatki o dobavitelju, ki zagotavlja varnostni list: 
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/ Posvetovalnica: 

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

2. Ugotovitve o nevarnih lastnostih 
2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi: Razvrstitev na 
podlagi direktive 1272/2008/ES Vnetljiv 
Aerosol 1; H222 
STOT SE 3; H336, 
Kron. str. za vod. ok. 2; H411 

 
Razvrstitev na podlagi direktive 67/548/EGS ali 1999/45/ES 
F+; R12 
R66 
R67 
N; R51/53 

 
2.2. Elementi označevanja: 
Elementi označevanja (CLP) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GHS02 GHS07 GHS09 
 

Opozorilna beseda: Nevarnost 

 
Opozorila na nevarnosti: 
H222 Skrajno vnetljiv aerosol. 
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. 
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. 

 
Varnostna navodila: 

P102 Hraniti izven dosega otrok. 
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P210 Preprečiti stik z vročino/iskrami/odprtim plamenom/vročimi površinami. Med 
uporabo ne kaditi. 

P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. 
P271 Uporabljajte samo na odprtem ali v dobro zračenih prostorih. 
P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Ponesrečenca odnesite na svež zrak in ga namestite v položaj, ki 

olajša dihanje. 
P403 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. 

 
Vsebuje: Solvent nafta (zemeljsko olje), lahka, alifatska, n-heksan 

 
Dodatno besedilo: 
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.. 

 
Elementi označevanja (67/548/EGS ali 1999/45/ES) 

F+ N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zelo lahko vnetljivo Okolju nevarno 
 

R-Stavki: 
R12 Zelo lahko vnetljivo. 
R66 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. 
R67 Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. 
R51/53 Strupeno za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno 

okolje. 
 

S-Stavki: 
S23 Ne vdihavati pare/meglice. 
S24/25 Preprečite stik z očmi in kožo. 
S26 Če pride v stik z očmi, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. 
S51 Uporabiti le v dobro prezračevanih območjih. 
S61 Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 

 
Nevarne komponente za označevanje: 
/ 

 
Dodatno besedilo: 
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. Ostale nevarnosti: 
Doza je pod pritiskom. Segrevanje povzroči naraščanje tlaka: Nevarnost razpočenja in eksplozije. Hlapi 
lahko z zrakom tvorijo eksplozivne zmesi. 
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3.  Sestava/Informacije o sestavinah 
Snovi: ☐ 
ZMES ☒ 

 
 
 

Kemično ime: Vsebnost 
(% m/m): 

CAS: 
EC: 
Indeks: 

Razvrstitev 
(1272/2008/ES): 

Razvrstitev 
(1272/2008/ES): 

Solvent nafta (zemeljsko 
olje), lahka, alifatska 

25 – 50 64742-89-8 
265-192-2 
649-267-00-0 

F; R11, 
Xn; R65, 
R66 
R67, 
N; R51/53 

Vnetljiv tek. 2 + H225 
STOT SE 3; H336, 
Str. dih. 1 + H304 
Kr. str. vod.ok. 2; H411 

Nafta (zemeljsko olje), 
obdelana z vodikom, težka 

10 – 25 64742-82-1 
265-185-4 
649-330-00-2 

R10, 
Xn; R65, 
R66, R67, 
N; R51/53 

Vnet. tekoč. 3 + H226 
Str. dih. 1 + H304 
STOT SE 3; H336, 
Kr. str. vod.ok. 3; H412 

Solvent nafta (zemeljsko 
olje), srednja, alifatska 

2,5 – 10 64742-88-7 
265-191-7 
649-405-00-X 

R10, 
Xn; R65 

Vnet. tekoč. 3 + H226 
Str. dih. 1; H304 

Kalcijev sulfonat < 2,5 61789-86-4 
/ 
/ 

Xi; R36 Draži oči 2; H319 

Propan 10 – 25 74-98-6 
200-827-9 
601-003-00-5 

F+; R12 Vnetljiv plin 1 + H220 
Plin pod tlakom; H280 

Izobutan 25 – 50 75-28-5 
200-857-2 
601-004-00-0 

F+; R12 Vnetljiv plin 1 + H220 
Plin pod tlakom; H280 

 
4. Ukrepi prve pomoči 
4.1. Opis ukrepov prve pomoči: 
Po vdihavanju: Prizadetega prenesti na svež zrak, zrahljati pretesna oblačila in zagotoviti 

njegovo mirovanje. Pri težavah z dihanjem takoj pokličite zdravnika. 
Po stiku s kožo: Sleči kontaminirana oblačila. Pri stiku s kožo jo takoj izmijte z veliko 

količino vode in mila. Pri nadraženi koži obiščite zdravnika. 
Po stiku z očmi: Pri odprtih vekah nemudoma izpirajte 10 do 15 minut s tekočo vodo. Pri 

draženju oči poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
Po zaužitju: ni uporabno. 

 
4.2. Najpomembnejši akutni in kasnejši simptomi in posledice: 
Ni podatkov. 

 
4.3. Navodila za zdravniško prvo pomoč ali specialistično obravnavo: 
Obravnava v skladu s simptomi. 

 
5. Ukrepi ob požaru 
5.1. Gasilna sredstva: 
Primerna gasilna sredstva suhi prah za gašenje, pena, ogljikov dioksid (CO2), vodni pršec. 
Neprimerna gasilna 
sredstva: 

vodni curek. 
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5.2. Posebne nevarnosti, ki izhajajo iz snovi ali mešanice: 
Posebne nevarnosti pri 
gašenju požara: 

Zelo lahko vnetljivo Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivne zmesi. Pri 
požaru: gost črn dim, ki lahko škodi zdravju. Nadalje lahko nastanejo: 
ogljikov monoksid in ogljikov dioksid. 

 
5.3 Navodila za gašenje: 
Posebna varovalna oprema 
za gasilce: 

V primeru požara nositi od okolja neodvisno dihalno napravo. Uporabiti 
osebno zaščitno opremo. 

Dodatne informacije: Običajni ukrepi pri požarih s kemikalijami. Gašenje prilagoditi okolju. Ne 
vdihovati eksplozijskih in dimnih plinov. Za hlajenje zaprtih posod 
uporabiti vodni curek. Kontaminirano gasilno vodo zbirati ločeno, ne sme 
priti v kanalizacijo. Ostanki požara in kontaminirano gasilno sredstvo 
mora biti odstranjeno v skladu z lokalnimi zakonskimi predpisi. Paziti na 
povratni vžig. Zaradi visokega tlaka hlapov pri zvišani temperaturi obstaja 
nevarnost razpočenja posod. 

 
6. Ukrepi pri nezgodnem izpustu 
6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v nujnih primerih: 
Glejte zaščitne ukrepe v točki 7 in 8. Uporabiti osebno zaščitno opremo. Odstraniti vse vire vžiga. 
Preprečiti stik z očmi. Zagotoviti zadostno prezračevanje, posebno v zaprtih prostorih. Osebje takoj 
evakuirati na varno mesto. Ne vdihovati hlapov in meglice. Zaščitite se pred nastajajočimi hlapi, ki bi 
lahko dosegli eksplozivno koncentracijo. Hlapi se lahko zbirajo v nižje ležečih območjih, 

 
6.2. Ukrepi za zaščito okolja: 
Ne dovolite vdora v vodotoke ali kanalizacijo. Preprečite nadaljnje iztekanje, če lahko to storite brez 
nevarnosti. O onesnaženju voda ali kanalizacije obvestite pristojne uradne organe. 

 
6.3. Postopki in materiali za zadrževanje in odstranjevanje: 
Izteklo snov zajezite in prestrezite z negorljivimi vpojnimi materiali (na primer pesek, zemlja, 
diatomejska prst, vermikulit) in posode s to snovjo predajte v neškodljivo odstranjevanje v skladu z 
lokalnimi/nacionalnimi zakonskimi določbami. Onesnažene površine temeljito očistite. 

 
6.4. Napotilo na druga poglavja: 
Primerjajte poglavja: 7, 8, 11, 12 in 13. 

 
7. Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje 
7.1. Napotki za varno rokovanje: 
Napotki za varno ravnanje 
s snovjo: 

Omejiti količino snovi na delovnem mestu. Uporabiti le v dobro 
prezračevanih območjih. Ne vdihovati hlapov in razpršene meglice. 
Preprečite stik z očmi in kožo. Ne pršite proti plamenu ali na razbeljeno 
površino. Pri nastajanju vnetljivih ali eksplozivnih hlapov topil v zraku 
preprečite prekoračitev dopustne koncentracije v delovnem okolju 
(MDK). Preprečiti statično naelektrenje. Za osebno zaščitno opremo 
glejte poglavje 8. 

Napotki za zaščito proti 
požaru in eksploziji: 

Običajni ukrepi preventivne požarne zaščite. Hlapi lahko z zrakom tvorijo 
eksplozivne zmesi. Preprečiti bližino virov plamena in vžiga. Med uporabo 
ne kaditi. Uporabljati orodje, ki ne iskri. Električne naprave morajo biti 
eksplozijsko varne v skladu s standardi. 

Eksplozijski razred prahu: ni uporabno. 
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7.2. Pogoji za varno skladiščenje z upoštevanjem nezdružljivosti: 
Zahteva po skladiščnih 
prostorih in posodah: 

Hraniti v originalni embalaži. PREVIDNO: Doza je pod pritiskom. 
Zavarovati pred neposredno sončno svetlobo in temperaturami nad 50 
°C. Tudi po uporabi ne odpirati na silo ali sežigati. Ne pršiti na plamene ali 
razbeljene predmete. Tesno zaprto posodo hranite na suhem, hladnem in 
dobro prezračenem mestu. Upoštevajte predpise za skladiščenje 
aerosolov! 

Napotki za skupno 
skladiščenje: 

Ne dovolite stika s hrano, pijačo in hrano za živali. Ne skladiščiti skupaj s 
snovmi, ki pospešujejo gorenje in samovnetljivimi snovmi. 

Razred skladiščenja: 2B, Aerosolni razpršilniki 
Ostale navedbe: Pri pravilnem skladiščenju in rokovanju ne razpada. 

 
7.3. Specifične končne uporabe: 
Ni podatkov. 

 
8. Omejitev in nadzor nad izpostavljenostjo/osebna varnostna oprema 
8.1. Parametri, ki jih je potrebno nadzirati: 
Identifikacija snovi Mejna koncentracija 

na delovnem mestu 
Konična omejitev  

Kemično ime CAS-št. ml/m3(ppm) mg/m3 faktor prekoračitve Osnova 
Solvent nafta (zemeljsko 
olje), lahka, alifatska 

64742-89-8 / 1.500 2 (II) AGS 

Propan 74-98-6 1.000 1.800 4 (II) DFG 
Izobutan 75-28-5 1.000 2.400 4 (II) DFG 

 
8.2. Omejitev in nadzor izpostavljenosti: 

Tehnični zaščitni ukrepi: 
Poskrbite za zadostno izmenjavo zraka in/ali odsesavanje v delovnih prostorih. 
Osebna zaščitna oprema: 
Zaščita dihal Pri prekoračitvi dopustne koncentracije v delovnem okolju (MDK) nositi 

respirator. Filter AX, označevalna barva rjava, v skladu s SIST EN 371. Za 
nujne primere mora biti dosegljiva od okolja neodvisna dihalna naprava. 

Zaščita rok Na topila odporne zaščitne rokavice v skladu s SIST EN 374. Material 
rokavic: nitrilni kavčuk, butilni kavčuk, fluorov kavčuk. Čas do predrtja 
(najdaljši čas nošenja): >480 minut. Upoštevajte navodila proizvajalca 
zaščitnih rokavic glede propustnosti in časov predrtja. 

Zaščita oči Tesno prilegajoča zaščitna očala v skladu s SIST EN 166. 
Zaščita kože in telesa Antistatična protipožarna zaščitna obleka. Zaščito telesa izberite v skladu s 

količino in koncentracijo nevarne snovi na delovnem mestu. 
Higienski ukrepi Upoštevajte splošne previdnostne ukrepe pri delu s kemikalijami. Običajni 

splošni delovno higienski ukrepi. Ne vdihavati meglice. Preprečiti stik s 
kožo, očmi in obleko. Med uporabo ne jesti, piti in ne kaditi Pred odmori in 
ob koncu dela si umijte roke. 
Upoštevajte načrt zaščite kože. Operite umazano obleko pred ponovno 
uporabo. 

 
Omejitev in nadzor izpostavljenosti okolja: 
Splošna pojasnila: Ne dovolite vdora v vodotoke ali kanalizacijo. Preprečite nadaljnje 

iztekanje, če lahko to storite brez nevarnosti. O onesnaženju voda ali 
kanalizacije obvestite pristojne uradne organe. 
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9. Fizikalne in kemijske lastnosti 
9.1. Navedba splošnih fizikalnih in kemijskih lastnosti: 

 Vrednost Enota Pri Metoda Opomba 
Videz aerosol     
Barva mlečna     
Vonj značilen     
Plamenišče ca. -80 °C   Izobutan 
Spodnja meja eksplozivnosti: 0,9 Vol. %   Izobutan 
Zgornja meja eksplozivnosti: 9,40 Vol. %   Izobutan 
Gostota ca. 0,818 g/cm3   Učinkovina 
Topnost v vodi: se ne meša     
VOC: 537,3 g/l    
VOC: 76,48 %    

 
9.2. Druge informacije: 
Ni podatkov. 

 
10. Obstojnost in reaktivnost 
10.1. Reaktivnost: 
Ni podatkov. 

 
10.2. Kemična stabilnost: 
Izdelek je kemično stabilen. 

 
10.3. Možnost nevarnih reakcij: 
Pri pravilnem skladiščenju in rokovanju ne razpada. Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivne zmesi. 
Zaradi visokega tlaka hlapov pri zvišani temperaturi obstaja nevarnost razpočenja posod. 

 
10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti: 
Zelo lahko vnetljivo Ne dovoliti bližine virov toplote, iskrenja in odprtega plamena. Hlapi tvorijo z zrakom 
eksplozivne zmesi, ki so težje od zraka. Zaščitite jo pred direktnimi sončnimi žarki in temperaturami nad 
50 °C. 

 
10.5. Nezdružljivi materiali: 
močna oksidacijska sredstva 

 
10.6. Nevarni produkti razkroja: 
Nevarni produkti razkroja: Pri požaru lahko nastanejo: dim, ogljikov monoksid in ogljikov dioksid. 
Toplotni razkroj: Segrevanje povzroči povečanje tlaka in nevarnost razpočenja. 

 
11. Toksikološke informacije 
Akutna toksičnost: 
Akutna oralna toksičnost  
Solvent nafta (zemeljsko olje), 
lahka, alifatska 

LD50 > 5.000 mg/kg (podgana) 

Nafta (zemeljsko olje), 
obdelana z vodikom, težka 

LD50 > 6.500 mg/kg (podgana) 

Akutna inhalativna toksičnost:  
Nafta, obdelana z vodikom, 
nizko vrelna 

LC50 > 12 ppm (podgana, 4 h) 
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Akutna dermalna toksičnost:  
Nafta (zemeljsko olje), 
obdelana z vodikom, lahka 

LD50 > 2000 mg/kg (kunec) 

Nafta (zemeljsko olje), 
obdelana z vodikom, težka 

LD50 > 3.000 mg/kg (kunec) 

Jedkost/dražilnost za kožo: Lahko povzroča draženje. 
Hude poškodbe/draženje oči Lahko povzroča draženje. 
Povzročanje preobčutljivosti 
dihalnih poti/kože 

Ni podatkov. 

Mutagenost Ni podatkov. 
Karcinogenost Ni podatkov. 
Reproduktivna toksičnost Ni podatkov. 
Teratogenost Ni podatkov. 
Nevrološki učinki Ni podatkov. 
Presoja toksičnosti Ni podatkov. 
Dodatne informacije: Simptomi: glavobol, omotica, utrujenost, mišična oslabelost, 

omamljenost in v izjemnih primerih nezavest. 

 
12. Ekološke informacije 
12.1. Toksičnost: 
Toksičnost za ribe: Ni podatkov. 
Toksičnost za dafnije: Ni podatkov. 
Toksičnost za alge: Ni podatkov. 
Toksičnost za bakterije: Ni podatkov. 

 
12.2 Obstojnost in razgradljivost: 
Ni podatkov. 

 
12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih: 
Ni podatkov. 

 
12.4 Mobilnost v tleh: 
Ni podatkov. 

 
12.5. Rezultati presoje strupenosti (PBT) in velike obstojnosti ter bioakumulativnosti (vPvB): 
Ni podatkov. 

 
12.6. Drugi škodljivi učinki: 
Proizvod ne sme priti v kanalizacijo, površinske vode ali tla. 

 
13. Navodila za odstranjevanje: 
13.1. Izdelek: 
Klasifikacijska številka 
odpadka: 

160504* = Plini v tlačnih posodah (vključno s haloni), ki vsebujejo 
nevarne snovi. 
* = Za odstranjevanje mora obstajati dokazilo. 

Priporočilo: Tudi po uporabi je ne odpirajte na silo in ne sežigajte. Odstranitev v 
skladu z zakonskimi predpisi. 

 
13.2. Embalaža: 

Klasifikacijska številka odpadka: 150110 = Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je 



VARNOSTNI LIST 
po direktivi št. 1907/2006/ES in direktivi št. 453/2010/ES (REACH) 

2m Zaščitni konzervirni sprej Predelano: 12.10.2012 

Stran 8 od 8 

 

 

 onesnažena z nevarnimi snovmi. 
Priporočilo: Skrbno in po možnosti povsem izprazniti. Odstranitev v skladu z 

zakonskimi predpisi. 
 

14. Transportni podatki 
ADR  
UN-številka: 1950 
Ime in opis: AEROSOLNA EMBALAŽA 
Razred: 2 
Embalažna skupina: -- 
Klasifikacijska koda: 5F 
Etiketa: 2.1 
Omejena količina: 1 L 
Koda omejitve za predore: (D) 
Nevarnost za okolje Da 
RID  
UN-številka: 1950 
Ime in opis: AEROSOLNA EMBALAŽA 
Razred: 2 
Embalažna skupina: -- 
Klasifikacijska koda: 5F 
Število za označitev nevarnosti: 23 
Etiketa: 2.1 
Omejena količina: LQ2 
Nevarnost za okolje Da 

 
Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: 
Primerjajte poglavja: 6, 7 in 8. 

 
15. Zakonsko predpisane informacije 
15.1. Predpisi o varnosti, varstvu zdravja in okolja/posebni pravni predpisi za snov ali zmes: 
Direktiva (96/82/ES):  Količina 1 Količina 2 

Zelo lahko vnetljivo 10 t 50 t 
Okolju nevarno 200 t 500 t 
Proizvod iz nafte 2.500 t 25.000 t 

 
15.2. Ocena varnosti snovi: 
Ni podatkov. 

 
16. Ostale navedbe 
Popolno besedilo R-stavkov iz poglavij 2 in 3: 
R10 Vnetljivo. 
R11 Lahko vnetljivo. 
R12 Zelo lahko vnetljivo 
R36 Draži oči. 
R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. 
R66 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. 
R67 Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. 
R51/53 Strupeno za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno 

okolje. 
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Popolno besedilo opozoril na nevarnosti iz poglavij 2 in 3: 
H220 Zelo lahko vnetljiv plin. 
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. 
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. 
H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo. 
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. 
H319 Povzroča hudo draženje oči. 
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. 
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

 
Spremembe: 
- Točka 2 
- Točka 3 
- Točka 8.1 
- Točka 9 
- Točka 11 
- Točka 14 


