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1. IDENTIFIKACIJA SNOVI /ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 
 
1.1 Identifikacija snovi ali pripravka: Parafinsko olje  enološko - extra 
1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: 
Namenjeno je za tesnenje plavajočih pokrovov posod za hrambo vina, soka. Mazanje vrtečih delov 
prehrambenih strojev in naprav. Enolška čistost. 
1.3. Podatki o proizvajalcu: 
 Agrolit d.o.o. 
 Ljubljanska cesta 12b 
 1270 Litija 
 tel: 01/ 898 52 90  fax: 01/ 898 43 47; Med delovniki: 6:30-14:30 
 e-mail: info@agrolit.si 
 
Odgovorna oseba za pripravo varnostnega lista: info@agrolit.si 
 
1.4 Telefonska številka za nujne primere: 112 
   
 

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI 
 
2.1.Razvrstitev snovi ali zmesi 
2.1.1. Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP): 
 
V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 ne predstavlja nevarne snovi ali mešanice. 
 
2.2. Elementi etikete 
 
Ni potrebno, da je proizvod označen v skladu z direktivami ES ali odgovarjajočimi nacionalnimi zakoni. 
Snov ni označena kot nevarna. 
 
 
 

3. SESTAVA /PODATKI  O SESTAVI 
 
3.1 Snovi:  
Ime snovi: parafinsko olje 
Vsebnost: 100 % 
Št. CAS : 8042-47-5  
ES-št. : 232-455-8 
Razvrstitev: / 
 
 

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ 
 
Vdihavanje aerosola/hlapov Ponesrečenca prenesi na svež zrak. V primeru simptomov poiskati 

zdravniško pomoč.  
Stik s kožo Prizadeto kožo umiti z vodo in milom.  
 
Stik z očmi Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode. 
 
Zaužitje Ne povzročati bruhanja. Izprati usta z vodo. Ob slabem počutju poiskati zdravniško 

pomoč. 
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5. PROTIPOŽARNI UKREPI 
 
5.1 Splošne informacije:      Pripravek ni vnetljiv, vendar če je izpostavljen plamenu gori. 
 
 
5.2 Primerna sredstva za gašenje Gasiti z  ogljikovim dioksidom, gasilnim prahom, peno ali z vodno 

prho. Primerno glede na okolje v katerem se snov nahaja. 
 
5.3 Neprimerna sredstva za gašenje Direktni vodni curek. 
 
5.4 Posebna zaščitna oprema Med gašenjem nositi primerno dihalno opremo. 
 
5.5 Nevarni produkti razgradnje: CO, CO2, saje. 
 
 

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH  
 
6.1 Osebni varnostni ukrepi     Niso potrebni. 
6.2 Ukrepi za varstvo okolja Preprečiti prodiranje v podtalje. Razlitje zajeziti z zemljo, peskom, žaganjem, 

itd. 
6.3 Postopki odstranjevanja Razlito površino prekrijemo z ustreznim absorbcijskim sredstvom (pesek, 

mivka, zemlja, žaganje) in odstranimo v primeren odpadni zabojnik v skladu 
z veljavnimi predpisi. 

 
 

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE 
 
Razred skladiščenja: 10 - Gorljive tekoče kemikalije 
 
7.1 Ravnanje  posebni zaščitni ukrepi niso potrebni 
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo: Hranite/skladiščite na hladnem. Vsebnik 

naj bo tesno/hermetično zaprt na suhem in dobro zračenem mestu. 
Zavarovati pred vročino in direktnimi sončnimi žarki. 

 
7.3 Čas skladiščenja Neomejen ob upoštevanju pogojev skladiščenja. 
 
 

8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO / VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 
 
8.1 Mejne vrednosti izpostavljenosti: / 

 

8.1 Osebna zaščitna oprema 

- zaščita rok Normalna osebna higiena. SIST EN 374-2:2003 

- zaščita oči Ni potrebna. Pri večji izpostavljenosti in povečani možnosti stika uporabite zaščitna 

očala. SIST EN 166:2002 

-zaščita dihal Ni potrebna. Pri večji izpostavljenosti in povečani možnosti vdihovanja poskrbite za 

zadostno prezračevanje. 

-zaščita kože Delovna obleka. 

Higienski ukrepi Uporabljajte v skladu z dobro higiensko in varnostno prakso. 
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9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 
 

Izgled Tekočina pri sobni temperaturi 

Barva Brez barve 

Vonj Brez vonja 

Vrelišče/vrelno območje ( tališče) Ni določeno 

Plamenišče približno 200°C    

Relativna gostota (20°C) 0,85 g/cm3 

Kinematična viskoznost (40°C) 21 mm2/s 

Topnost v vodi (20°C) Se ne topi, plava na površini.  

 

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 
 
Reaktivnost: Tvori eksplozivne mešanicw z zrakom pri intenzivnem segrevanju. Pri temperaturi višji od 

plameniša se smatra kot nevarno.  
Obstojnost: Stabilen pri sobnih pogojih. Občutljivost na svetlobo.  
Nevarni produkti razkroja CO,CO2, saje   
Zavarovati pred vročino, direktnimi sončnimi žarki. 
Nezdružljive snovi Močni oksidanti. Nevarnost eksplozije: notrati, klorati, perklorati. 
 
 

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI  
 
V stiku s kožo: Ni dražljiv. 
V stiku z očmi: Ni dražljivih učinkov. 
 
Akutna toksičnost LD50 oralno/podgana >5000 mg/kg 
 LC50 vdihavanje/podgana >5 mg/L 
Lokalni učinki /  
 
 

12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI  
 
Strupenost za ribe statičen test LC50 - Oncorhynchus mykiss (Šarenka) - > 100 mg/L - 96  

 

13. ODSTRANJEVANJE  
 
Neuporabljen pripravek  
Odpadki morajo biti odstranjeni med odpadke v skladu z direktivo Odpadki  2008/98/EU, Uredba o ravnanju z 

odpadki. 
 
Embalaža  
Z neočiščeno prazno embalažo ravnati kot s pripravkom. Embalažo odstraniti v skladu s Uredba o ravnanju 
z embalažo in odpadno embalažo.  
 
Skupina odpadkov:  20 01 26. 
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14. PODATKI O PREVOZU 
  
Produkt ne zapade pod nobenega od cestnih ter prometnih predpisov. 

 

ADR/RID razred Ni klasificirano. 

Pravilno odpremno ime: Ni klasificirano. 

Razred nevarnosti prevoza: Ni klasificirano. 

Skupina embalaže: Ni klasificirano. 

Nevarno za okolje: Ni klasificirano. 

 
 

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI   
- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, 
evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter 
spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) 
št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 
2000/21/ES 
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, 
označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES 
ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006  
- Zakon o kemikalijah /ZKem/ 
- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi  
- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov  
- Uredba o ravnanju z odpadki  
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo  
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga 
/ADR/ 
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu 
-Pravilnik o osebni varovalni opremi (Ur. L. RS, št.:29/05, 23/06, 17/11 – ZTZPUS-1in 76/11) 

 
 

16. DRUGE INFORMACIJE  
 
Pripravek je namenjen profesionalnim uporabnikom. Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje 
našega znanja in izkušenj in se nanašajo na pripravek v stanju v kakršnem je dobavljen. Namen informacij 
je opisati pripravek glede na varnostne zahteve pri ravnanju, skladiščenju, uporabljanju, predelovanju, 
transportiranju in odstranjevanju. Podatki ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti pripravka v 
pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca pripravka je, da pozna in upošteva zakonska določila v 
zvezi s transportom in uporabo. Lastnosti in navodila za uporabo pripravka so opisani v tehničnih 
informacijah za pripravek. 
 

 

 


