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1. IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU: 
             Naziv izdelka: 
             Trgovsko ime:        BELICLEAN 401 
 
             Uporaba snovi ali pripravka:   Kislo izpiralno sredstvo za čiščenje nočnih posod; profesionalna 
                                                                  uporaba v strojih 
 
             Proizvajalec / dobavitelj:  BELIMED POMIVALNI SISTEMI d.o.o. 
                     Kosovelova cesta 2 
                     1290 Grosuplje 
                     Telefon: +386 1 7866010 
                     Faks:      +386 1 7866011 
             Informacije v sili:              V primeru potrebe poklicati osebnega zdravnika. 
                     V življenski nevarnosti poklicati 112 – center za obveščanje. 
 
 

2. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH: 

             Kemijska narava preparata: 
             Tekoča formulacija. 
  
 Nevarne sestavine: 
             Naziv % Simbol R stavki  

             Organska kislina      
             ec št.:     
             cas. št.:   
             indeks št.:                                                   10-20%   Xi R 38, 41  
 
 
 
 

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: 
 
Dražilno. 

             R 38 Draži kožo. 
             R 41     Nevarnost hudih poškodb oči. 
 
 
 

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ: 
              
             Po vdihavanju: 
             Niso potrebni posebni ukrepi. 
             Po stiku s kožo: 
             Če pride snov v stik s kožo, takoj sprati prizadeto površino kože z vodo. 
             Po stiku z očmi: 
             Odstraniti kontaktne leče, veke imeti odprte. Takoj spirati oči z obilo vode (10-15 min). Poiskati 
             zdravniško pomoč. 
             Pri zaužitju: 
             Takoj piti obilo vode.  
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5. UKREPI OB POŽARU: 
              
             Primerna gasilna sredstva: 
             Voda. 
             Iz varnostnih razlogov neprimerna sredstva: 
             Niso poznana. 
             Posebne nevarnosti zaradi snovi, njenih ostankov sežiga ali razvijajočih se plinov: 
             Ni posebnih nevarnosti. 
             Posebna varnostna oprema za gasilce: 
             Niso potrebna. 
 
 
 

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: 
 

             Osebni varnostni ukrepi: 
             Upoštevati splošne varnostne ukrepe za delo s kemikalijami. 
             Okoljevarstveni ukrepi: 
             Ne izpuščati v površinske vode ali podtalnico.  
             Zagotoviti, da se material, na katerega je adsorbiran izdelek, odlaga v skladu s predpisi.  
             Postopki za čiščenje/odstranjevanje: 
             Razlitja absorbirati s peskom, zemljo ali drugim univerzalnim absorpcijskim materialom.  Zbrani   
             material hraniti v primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z veljavno zakonodajo (v skladu s  
             točko 13). 
 
 
 

7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE: 
 
Napotki za varno ravnanje: 

             Izogniti se stiku s kožo in očmi. 
             Napotki za varstvo pred požarom in eksplozijo: 
             Niso potrebni posebni varnostni ukrepi. 
             Skladiščenje: 
             Vselej hraniti v originalni posodi (embalaži). Upoštevati navodila na etiketi. Ščititi pred vročino in  
             direktno sončno svetlobo. 
 
 
 

8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU: 
 

             Osebna varovalna oprema 
  
             Splošni varstveni in higienski ukrepi: 
             Hraniti proč od hrane, pijače in krmil. 
 Zaščita dihal: Pri uporabi v skladu z nnavodili zaščita ni potrebna. 
             Zaščita rok: Uporabljati zaščitne rokavice (naravni kavčuk). 
             Zaščita oči: Uporabljati zaščitna očala.  
             Zaščita kože: Uporabljati zaščitno obleko. 
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9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: 

 Oblika: tekočina 

Barva: čista, rahlo rumenkasta 

Vonj: brez vonja 

Vrelišče (1013 hPa): 100 ºC  

Plamenišče: n.u. 

Parni tlak: - 

Gostota   g/cm3/ 20°C: 1,05 

Topnost v vodi /20°C: 100 g/l 

pH vrednost (20°C): 2,6 

Pretok (20°C): - 

Viskoznost / mPas/ 20°C: - 

 

                                                                                                             n.u.: ni uporabno;   „-„: ni podatkov 
 
 

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST: 
 

             Pogoji, ki se jih moramo izogibati: 
             Termičen razkroj nad 230 °C. 
             Snovi, ki se jih moramo izogibati: 
             Zavarovati pred alkalnimi snovmi, da se izognemo eksotermičnim reakcijam. 
             Nevarni produkti razkroja: 
             Niso znani. 
              

 
 

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI: 
 
Ocena toksikoloških lastnosti produkta bazira izključno na podatkih o surovinah in razvrstitvenih 
kriterijih nevarnih snovi npr. evropskih smernicah za pripravke. 

             Testni podatki za pripravek niso na razpolago. 
 
 
 

12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI: 
 

             Ne dopustiti, da koncentriran izdelek onesnaži komunalno kanalizacijo, površinske vode ali podtalnico.      
             Pri odvajanju razredčene raztopine v odprto kanalizacijo je potrebno paziti na lokalne predpise  
             (npr. pH). Komunalna čistilna naprava ne bo prizadeta, če se vodi vanjo ustrezno razredčena raztopina      
             izdelka v dovoljenih  mejah pH.   
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13. ODSTRANJEVANJE: 
 

             Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali 
sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih  
odpadkov. Ravnati mora v skladu s pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, o 
ravnanju z odpadki ter v skladu s pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ravnanju z 
odpadki. Izdelek  ni dovoljeno izlivati v vode, tla ali kanalizacijo. 
 

             Šifra odpadka:  06 01 06* druge kisline 

 
 

14. TRANSPORTNI PODATKI: 

Pripravek ni klasificiran kot nevaren za transport.  

    

 
 

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI / PODATKI O PREDPISIH: 
 

             Označevanje je v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Uradni  
             list RS, št. 35/2005) in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov  
             (Uradni list RS, št. 67/05). 
 
             Simbol nevarnosti in opis nevarnosti proizvoda: 
             Xi  dražilno 
             Nevarne snovi za etiketiranje: 
             Organska kislina, 10-20% 
             Standardna  opozorila R: 
             R41      Nevarnost hudih poškodb oči. 
             R38 Draži kožo. 
             Standardna  obvestila S: 
             S24/25  Preprečiti stik s kožo in očmi. 

S26 Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. 
S35       Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni. 
S39 Nositi zaščito za oči/obraz. 

                                        
 
 
 

16. DRUGE INFORMACIJE: 
 

             Zgornji podatki so osnovani na našem znanju in na osnovi naših izkušenj v času izdelave varnostnega   
             lista. Njihov namen je opis izdelka z ozirom na varnostne zahteve, ne predstavljajo pa opisa kakovosti   
             ali zagotavljanje določenih lastnosti. 

 
Celotno besedilo v poglavju 2 navedenih R stavkov: 

             R 38 Draži kožo. 
             R 41     Nevarnost hudih poškodb oči.         
 
 


