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KONTAKT SPREJ  

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI  IN DRUŽBE / PODJETJA 

1.1 Identifikator izdelka 

Trgovsko ime: KONTAKT SPREJ 
 
1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe  
Uporaba zmesi: Zmes, v obliki pršila, se uporablja za mazanje, s povečano sposobnostjo pronicanja 
mazivnega sredstva in čiščenje. 
Odsvetovana uporaba: ni podatka 
 
1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista 
Dobavitelj: 
BELL  d.o.o. 
Ptujska cesta 13 
2204 Miklavž na Dravskem polju 
 
Tel: +386 6296920 
Telefaks: +386 6292120 
e-mail: info@bell.si  
 

 
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   

 
1.4 Telefonska številka 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 NEVARNIH LASTNOSTIH 

2.3 Razvrstitev snovi ali zmesi  
Razvrščanje po ES-u (67/548/EEC, 
1999/45/EC): 

F+, R12 
R66 

Razvrščanje po GHS-u (EC 1272/2008): Flam. Aerosol 1 H222-H229 
Asp. Tox. 1 H304 

  
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. 
Sistem klasifikacije:Razvrstitev je v skladu z aktualnim seznamom ES, podaljšan s podatki podjetij in 
literature. 
 
2.2 Elementi etikete - v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 

Piktogram 

     
Opozorilna beseda NEVARNO 
Nevarna 
komponenta: 

Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, <2% aromati 
Destilati (zemeljsko olje), lahka obdelana z vodikom  

Stavki o nevarnosti H222-H229 
 
 

Zelo lahko vnetljiv aerosol.-Posoda je pod tlakom: lahko 
eksplodira pri segrevanju 

Previdnostni stavki P101 
 
P102 
P210 

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo 
posoda ali etiketa proizvoda. 
Hraniti izven dosega rok. 
Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, 

mailto:info@bell.si
mailto:service@2m-maukner.de
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Varnostni list je profesionalnemu uporabniku na voljo na njegovo zahtevo. 
 
2.3 Druge nevarnosti 
Rezultati ocene PBT in vPvB: 
• PBT: Ni uporaben. 
• vPvB: Ni uporaben. 
 

 
 
P211 
P251 
P410+P412 
 
P501 
 

odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje 
prepovedano. 
Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. 
Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. 
Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati 
temperaturam nad 50 oC/ 122 oF. 
Odstraniti vsebino/posodo v skladu z 
lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi  
predpisi. 

Dodatne informacije 
o nevarnosti  

EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali 
razpokane kože. 
Možen nastanek eksplozivne zmesi pri nezadostnem prezračevanju. 

3. SESTAVA  / INFORMACIJE O  SESTAVINAH 

3.1 Snovi  
Ni relevantno. 
 
3.2 Zmesi 

 

Opis nevarnih snovi: Razvrstitev (67/548/EEC) Konc.  

CAS št. 
EINECS   
INDEX št. 

Razvrstitev (EC/1272/2008) 

Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, 
izoalkani, cikloalkani, <2% aromati Xn R65; Xi R38, R67 

25-50% 

CAS:  
EINECS-št. 918-481-9 
Reg. št.: 01-2119457273-39-xxxx 

Strup. za dihala 1, H304; 
 

Izobutan 
 

F+ R12 
20-25% 

CAS: 75-28-5 
EINECS-št. 200-857-2 
Indeks: 601-004-01-8 

Vnet. plin 1, H220;  Plin pod tlakom, H280 

Destilati (zemeljsko olje), lahka 
obdelana z vodikom  Xn R65; Xi R38R67 

10-20% 

CAS: 64742-53-6 
EINECS: 265-156-6 
Reg.nr.: 01-2119480375-34-xxxx 

Strup. za dihala 1, H304; 
 

Propan  
 

F+ R12 
10-20% 

CAS: 106-97-8 
EINECS-št. 203-448-7 
Indeks: 601-004-00-0 

Vnet. plin 1, H220;  Plin pod tlakom, H280 

Butan 
 

F+ R12 
2,5-10% 
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CAS: 106-97-8 
EINECS-št. 203-448-7 
Indeks: 601-004-00-0 

 
gor. plin 1, H220; / Plin pod tlakom, H280 

2-butoksietanol 
Xn R21-40; Xi R41;  ; Xi R43 

Carc.cat.3 

1,0-2,5% 

CAS: 111-76-2 
EINECS-št. 203-905-0 
Reg.nr.: 01-2119475108-36-xxxx 
 

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

(1) Za R-stavke in stavke H v celoti: glej razdelek 16 
Uredba (ES) št. 648/2004 o detergentih / Označevanje vsebine: 
alifatski ogljikovodiki: > 30% 
aromatski ogljikovodiki: <5% 

 

4. UKREPI  ZA PRVO POMOČ 

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč  
V primeru stika z očmi: Oči z odprto očesno veko izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut, oz. dokler 

draženje ne poneha. Pri dalj časa trajajočih težavah, poiskati zdravniško pomoč. 
V primeru stika s kožo: Odstraniti kontaminirano obleko, izpirajte kožo z obilo vode in milnice.  
V primeru vdihavanja: V primeru slabega počutja oziroma če se pojavijo težave z dihanjem, takoj 

poiskati zdravniško pomoč.  
V primeru zaužitja:  Ne povzročati bljuvanja .Takoj poiskati zdravniško pomoč..  

 
4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli: ni podatka 
4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja: ni podatka  
 

5. PROTIPOŽARNI UKREPI 

5.1 Sredstva za gašenje  
Primerna sredstva za gašenje: ogljikov dioksid, pena, prah,  
Neprimerna sredstva za gašenje: Vodni curek 

 
5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo: Lahko tvori eksplozivne mešanice plin-zrak. 
Pri segrevanju ali požaru lahko nastajajo strupeni plini. 
 
5.3 Nasvet za gasilce 
SPLOŠNE INFORMACIJE Ogrožene posode hladite z vodnim curkom. 

Ostanki požara in kontaminirano gasilno sredstvo 
mora biti odstranjeno v skladu z zakonskimi predpisi. 

POSEBNA ZAŠČITNA OPREMA ZA GASILCE Nositi od okolja neodvisno dihalno napravo 
  

 

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH 

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili : Uporabljajte zaščitno opremo. 
Nezaščitene osebe se ne smejo približevati. Poskrbite za zadostno zračenje. Preprečite bližino virov vžiga. 
 
6.2 Okoljevarstveni ukrepi : Ne dovolite vdora v vodotoke ali kanalizacijo. Pri vdoru v vodotoke ali 
kanalizacijo obvestiti pristojne organe. Ne dovolite vdora v kanalizacijo/ površinske vode/ podtalnico  
 
6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje : Prestrezite z vpojnimi materiali (pesek, diatomejska 
prst, vpojno sredstvo za kisline, univerzalno vpojno sredstvo, žagovina). 
Poskrbite za zadostno zračenje. 
 
6.4 Sklicevanje na druge oddelke: Za informacije o odstranjevanju glejte poglavje 13. 
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7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE 

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje : Poskrbite za dobro zračenje/odsesavanje na delovnem mestu. 
Preprečite stik z očmi in kožo  
Informacije glede požara in zaščite pred eksplozijo: Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. Preprečiti 
statično naelektrenje. Na razpolago morajo biti respiratorji. Doza je pod pritiskom. Zaščititi pred direktnimi 
sončnimi žarki in temperaturami nad 50 °C (na primer zaradi žarnic). Tudi po uporabi je ne odpirajte na 
silo in ne sežigajte. Ne pršite proti plamenu ali na razbeljeno površino. 
 
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo  
Skladiščiti na hladnem mestu. Upoštevati uradne predpise o skladiščenju aerosolov. Zaščititi pred vročino in 
direktnimi sončnimi žarki.  
Nezdružljivo z: ni podatka. 
 
7.3 Posebne končne uporabe : Ni podatka. 
 

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI / OSEBNA ZAŠČITA 

8.1 Parametri nadzora:  
Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je potrebno upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu: 

Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu: 
75-28-5 Izobutan 
MKD 2400 mg/m³, 1000 ml/m³ 

 4(II);DFG 
74-98-6 Propan 
MKD 1800 mg/m³, 1000 ml/m³ 

4(II);DFG 

106-97-8 Butan 
MKD 2400 mg/m³, 1000 ml/m³ 

2,5(II);DFG 

111-76-2 2-butoksietanol 
MKD 98 mg/m³, 20 ml/m³ 

4(II);DFG 

 
Dodatne informacije: Veljaven seznam je bil uporabljen kot podlaga. 
 
8.2 Nadzor izpostavljenosti  
Osebna varovalna oprema: 
 
SPLOŠNI 
VARNOSTNI IN 
SANITARNI UKREPI 

Ne dovolite stika s hrano, pijačo in hrano za živali. 
Takoj slecite umazano ali napojeno obleko. Pred odmori in ob koncu dela si 
umijte roke. . Ne vdihavati plinov / hlapov / aerosolov. Preprečite stik z očmi in 
kožo. 

ZAŠČITA ROK Zaščitne rokavice, SISTE EN 374 
Material rokavic mora biti neprepusten in iz materiala, odpornega na 
izdelek/snov/pripravek. 
Material rokavic 
Fluorkavčuk (viton) Priporočena debelina materiala: > 0,45 mm 
Čas penetracije materiala rokavic 
> 240 min 
Natančen čas penetracije morate dobiti od izdelovalca rokavic in se ga morate 
tudi držati. 

ZAŠČITA OČI Uporaba tesno prilegajočih zaščitnih očal. SIST EN 166 
ZAŠČITA KOŽE Delovna zaščitna obleka. SIST EN 13688. 
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ZAŠČITA DIHAL Pri obremenitvi za krajši čas ali v manjši onesnaženosti uporabiti dihalni filtra 
(filter AX). V primeru intenzivne ali daljše izpostavljenosti uporabiti dihalni 
aparat, avtonomen. SIST EN 371 
 

 

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih  

Oblika: aerosol 
Barva: brez 
Vonj: po topilu 
Sprememba stanja 
Tališče/območje taljenja: ni določeno. 
Vrelišče/območje vrenja: < 0 °C  
Plamenišče: Za aerosol ni uporabno. 
Vnetišče: > 200 °C 
Eksplozivne lastnosti: Izdelek ni eksploziven, vendar je možno nastajanje eksplozivnih 

mešanic hlapov z zrakom. 
Gostota pri 20°C: 0.69181 g/cm³ 
Topnost v /mešanje z 
Voda: Se ne meša oziroma se nekoliko meša. 
Organska topila: 85,6 % 
VOC (EU) 591,9 g/l 
VOCV (CH) - 
Ostale navedbe: Ni razpoložljivih dodatnih relevantnih informacij. 
  

 

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 

10.1 Reaktivnost  Ni posebne nevarnosti reakcije z drugimi snovmi v normalnih 
pogojih uporabe. 

10.2 Kemijska stabilnost  Pri normalni uporabi mešanica stabilna in se ne razgradi.  
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij  Ni podatka. 
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti  Ni podatka. 
10.5 Nezdružljivi materiali  Ni podatka. 
10.6 Nevarni produkti razgradnje Niso znani. 

 
 

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI   

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih  
LD/LC50-vrednosti razvrstitve:  

Za razvrstitev pomembne LD/LC50-vrednosti: 
Ocena Akutne strupenosti (ate) 
oralna 

dermalna 
inhalativna 

LD50 

LD50 
LC50/4 h 

77321 mg/kg (podgana) 

20898 mg/kg (kunec) 
125 mg/l (podgana) 

75-28-5 izobutan 
inhalativna LC50/4 h >50 mg/l (podgana) 

74-98-6 propan 
inhalativna LC50/4 h 20 mg/l (podgana) 
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106-97-8 butan 
inhalativna LC50/4 h 658 mg/l (podgana) 

Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, <2% aromati 
oralna 
dermalna  

LD50 
LD50 

>2000 mg/kg (podgana) 
>2000 mg/kg (kunec) 

111-76-2 2-butoksietanol 
LD50 

LD50 
LC50/4 h 

1480 mg/kg (podgana) 

400 mg/kg (kunec) 
11 mg/l (ate) 

 
V stiku s kožo: ne draži kožo.  
V stiku z očmi: ne draži oči. 
Preobčutljivost: Niso poznani učinki povečane občutljivosti. 
Drugi podatki: Proizvod izkazuje naslednje vrste nevarnosti v skladu z metodo izračunavanja 
Splošne uvrstitvene smernice ES za pripravke v zadnji veljavni verziji: 
/ 
 

12. EKOLOŠKI PODATKI 

12.1 Ekotoksičnost  .  

Toksičnost za vodne organizme: 
Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, <2% aromati 
EC50/48h <1000 mg/l (dafnija) 

12.2 Obstojnost in razgradljivost  Ni podatka.  
12.3 Zmožnost kopičenja v 
organizmih  

Ni podatka.  

12.4 Mobilnost v tleh  Razred ogrožanja vode 1 (samouvrstitev): rahlo ogroža vodo 
Preprečite, da bi nerazredčen ali v večjih količinah prodrl v 
podtalnico, površinske vode ali kanalizacijo.  

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB  ni aktualno  
12.6 Drugi škodljivi učinki  ni podatka.  
  

 

13. ODSTRANJEVANJE 

13.1 Metode ravnanja z odpadki  
Se ne sme odstranjevati kot gospodinjski odpadek. Odstranjevati kot poseben odpadek. Ne dopustite, da 
proizvod pride v kanalizacijo, druge vrste voda ali v zemljo.  
Odstraniti v skladu z zakonodajo in lokalnimi predpisi.  
Klasifikacijska številka odpadka :  
16 05 04 Plini v tlačnih posodah (vključno s haloni), ki vsebujejo nevarne snovi. 
15 01 04 Kovinska embalaža 

14. PODATKI O PREVOZU 

To blago se ne prevaža kot nevarno blago v skladu z določbami določenimi v sedanji izdaji Zakonika o 
mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti (ADR). 

UN-številka: 
ADR, IMDG, IATA 

 
1950 

Predpisana UN-odpremna oznaka  
ADR 1950 AEROSOLNA EMBALAŽA 
IMDG AEROSOLI 
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IATA AEROSOLI, vnetljivi 
Transportni razredi nevarnosti 
ADR 

 

 

Razred 2 5F Plini 
Etiketa za nevarnost 2.1 
IMDG  

Razred 2.1 
Etiketa za nevarnost 2.1 
IATA  

Razred 2.1 
Etiketa za nevarnost 2.1 
Embalažna skupina 
ADR, IMDG, IATA 

 
odpade 

Nevarnosti za okolje: 

 
Onesnaževalec morja: 

 
Posebna oznaka (ADR): 

ne 

Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: Pozor: Plini 
Kemlerjevo število: - 
EMS-številka: F-D,S-U 
Prevoz sipkega tovora v skladu s Prilogo II 
Sporazuma MARPOL 73/78 in v skladu z IBC 
kodo 

 

 
 

ni uporabno. 
Transport/dodatne informacije: 
ADR  
Omejena količina (LQ) LQ2 
Kategorija prevoza 2 
Koda omejitve za predore: D 
OZN vzorčna označba: UN1950, AEROSOl, 2.1 

 

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI 

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes  
Upoštevati je treba običajne varnostne ukrepe za ravnanje s kemikalijami. 
Proizvod je uvrščen in označen po smernicah ES/uredbi za nevarne snovi. 
SPLOŠNA BIBLIOGRAFIJA  
1. Direktiva 1999/45/EC and following amendments  
2. Direktiva 67/548/EEC and following amendments and adjustments  
3. Uredba (EC) 1907/2006 (REACH) Evropskega parlamenta 
4. Uredba (EC) 1272/2008 (CLP) Evropskega parlamenta 
5. Uredba (EC) 790/2009 (I Atp. CLP) Evropskega parlamenta 
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6. Uredba (EC) 453/2010 Evropskega parlamenta 
 
15.2 Ocena kemijske varnosti: Ni bila pripravljena za mešanico in snovi, ki jih vsebuje. 
 

16. DRUGI PODATKI 

Razred in kategorije nevarnosti, navedeni v razdelkih 2 in 3: 
H220 Zelo lahko vnetljiv plin. 
H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo. 
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. 
H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo. 
H315 Povzroča draženje kože. 
H319 Povzroča hudo draženje oči. 
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. 
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. 
 
R12 Zelo lahko vnetljivo. 
R21 Zdravju škodljivo v stiku s kožo. 
R38 Draži kožo. 
R40 Možna nevarnost trajnih okvar zdravja. 
R41 Nevarnost hudih poškodb oči. 
R43 Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. 
R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. 
R67 Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. 
 
Navedba sprememb izdaja 2, sprememba točke 2 in 3.  

 

Nasveti za usposabljanje  
Poleg zdravstvenih, varnostnih in okoljskih programov usposabljanja za svoje delavce, morajo podjetja zagotoviti, da 
delavci preberejo, razumejo in se ravnajo po zahtevah iz tega varnostnega lista.  

 
Uporabljene kratice:  

ADR: Accord Européen sur le transport marchandises Dangereuses par Pot (Evropska Sporazum o 
mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti) 
RID: Mednarodna Règlement concernant le transport marchandises dangereuses par chemin defer 
(Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu Nevarnega blaga po železnici) 
IMDG: Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga 
IATA: Mednarodno združenje letalskih prevoznikov IATA: Nevarne predpisi blaga, "International Air 
Transport Association" (IATA) 
ICAO: Mednarodna organizacija za civilno letalstvo 
CAS: Chemical Abstracts Service 
EINECS: Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi 
R: rakotvorno, lahko povzroči raka 
M: mutageno za zarodne celice, lahko povzroči dedne genetske okvare 
MV. mejna vrednost za 8h poklicno izpostavljenostjo 
KTV: kratkotrajna vrednost 
VOC: hlapne organske spojine 

 
OBVESTILO ZA UPORABNIKA 
Varnostni list je pripravljen na podlagi dosegljivih informacij in služi kot osnovno navodilo za varno delo ter 
kot izhodišče in pomoč za pridobivanje dodatnih informacij, če so te potrebne. Uporabnik je dolžan 
pridobiti dodatne informacije, če glede na obseg, naravo in pogoje dela s kemikalijo podatki iz varnostnega 
lista v njegovem primeru ne zadoščajo. Uporabnik je prav tako dolžan proučiti vse veljavne predpise, ki 
pridejo v poštev in ravnati v skladu z njimi (npr. s področja varnosti in zdravja pri delu, odpadkov, 
skladiščenja, prevoza ipd.). Pravna ali fizična oseba, ki daje kemikalijo v promet v Republiki Sloveniji, ne 
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odgovarja za morebitno nepravilno uporabo kemikalije in nastale posledice. Varnostni list tudi ne 
predstavlja garancije za kakovost izdelka. Vsi podatki slonijo na trenutnem stanju poznavanj in razvoja. S 
tem je proizvod varnostno in tehnično opisan, vendar to še ne daje jamstva glede njegovih lastnosti tokom 
uporabe. Z izdajo tega varnostnega lista so vse predhodne izdaje neveljavne. 

 


