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1. Identifikacija  snovi / pripravka in podatki o dobavitelju: 
 
Komercialno ime produkta:  SEKUNDNO LEPILO 
Uporaba snovi ali pripravka:  Lepljenje mav�nega modela 
  

        PROIZVODNJA 
Proizvajalec:   INTERDENT d.o.o.  INTERDENT d.o.o. 
Naslov:   Opekarniška 26  Dol 1 

     SI-3000 Celje    SI-3342 Gornji Grad 
Telefonska številka:  +386 (0) 3 425-62-00   
Fax:    +386 (0) 3 425-62-10  
NUJNI KLICI:  +386 (0) 3 425-62-00 
 

2. Sestava s podatki o nevarnih sestavinah: 

IME SNOVI 
Številka indeksa 

EC  številka 
CAS številka 

% SESTAVA SIMBOL R STAVKI 

Etil-2-cianoakrilat 
607-236-00-9 

230-391-5 
7085-85-0 

90% Xi R36/37/38 

 
3. Ugotovitve o nevarnih lastnostih: 
 

Oznaka nevarnosti: Xi – dražljiv 
 

Zdravju škodljive nevarnosti: Pripravek vsebuje cianoakrilat. V trenutku zlepi o�i in 
kožo, zato morate prepre�evati stik z njimi. �e pride v 
kontakt z o�mi sperite z obilo vode in poiš�ite zdravniško 
pomo�. 

 

4. Ukrepi za prvo pomo�: 
 
Splošne informacije: Odstraniti kontaminirano obleko, odstraniti ljudi iz nevarnega 

obmo�ja in jih položiti na tla. 
 
Vdihavanje: Potrebno zagotoviti dovolj svežega zraka. Po potrebi poiskati 

zdravniško pomo�. 
 
Kontakt z o�mi: Spirati z vodo in takoj poiskati zdravniško pomo�. 
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Zaužitje: Najprej izprati usta z vodo nato zaužiti cca. 100mL vode. V primeru 
nezavesti izzvati bruhanje. Takoj poiskati zdravniško pomo�. 

 

5. Ukrepi ob požaru: 
 
Sredstva za gašenje 
 
Ustrezna:  Vodni sprej, ogljikov dioksid, suh prah, pesek. 
 
Neustrezna:  Curek vode. 
 
Produkti gorenja: Ogljikov monoksid (CO), dušikovi oksidi (NyOx). V primeru ognja ne 

moremo izklju�iti prisotnosti strupenih substanc.   
 
Zaš�ita gasilcev: Uporaba dihalnih aparatov (samooskrbovalni dihalni aparat).  
 
Zaš�ita kontejnerjev: Izpostavljene kontejnerje škropiti s curkom vodnega spreja. 
 
Splošne informacije: Sredstvo za gašenje zbirati lo�eno in ga ne spuš�ati v odpadne vode. 
 

6. Ukrepi ob nezgodnih izpustih: 
 
Osebni varnostni ukrepi: Uporaba dihalnih aparatov ob izpostavljenosti param, prahu ali 

aerosolu. Ustvariti drse�o površino z vodo. Zagotoviti zadostno 
ventilacijo. Držati stran od virov vžiga. 

 
Okoljevarstveni ukrepi: Ne spuš�ati v odpadne vode, površinske vode ali podtalne vode.. 

Prepre�iti razširitev razlitja. 
 
Metode �iš�enja: Ostanke adsorbiramo s peskom, prahom ali kakšnim drugim 

inertnim materialom. Odpadke odstraniti v skladu z lokalno 
zakonodajo. 

 
7. Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiš�enje: 
 
Ravnanje: Uporabiti samo dobro prezra�evana obmo�ja. Izogibati razlitju ali 

razprševanju v zaprtih prostorih. Izogibati se stati�nemu naboju. 
Odstraniti od virov vžiga V praznih kontejnerjih se lahko tvorijo 
vnetljive mešanice. 

 

Skladiš�enje: Zagotoviti tla, odporna na topilo in nepropustna. Uporabiti 
posebne kontejnerje, namenjene shranjevanju, neprodušno zaprte, 
v dobro zra�enem prostoru, na hladnem. Ne shranjevati skupaj z 
oksidirajo�imi substancami.  
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Material  za pakiranje: Uporabiti material, ki je odporen na topilo 
 

8. Nadzor nad izpostavljenostjo/varnostjo in zdravje pri delu: 
 
Osebna zaš�ita 
Zaš�ita dihal: Uporabiti dihalne aparate samo v primeru visoke koncentracije in 

dolge izpostavljenosti. Pri kratki izpostavljenosti uporabiti filtrirni 
aparat (filter A). 

 
Zaš�ita rok: Uporabiti rokavice, odporne na topilo. 
 
Zaš�ita o�i: Nositi zaš�itna o�ala. 
 
Zaš�ita kože: Nositi primerna zaš�itna obla�ila. 
 
Splošne informacije 
Higienski ukrepi: Pri delu ne jesti, piti, kaditi ali jemati droge. Po delu in med 

odmori je nujno umivati roke in dele telesa, ki pridejo v stik s 
substanco. Po kon�anem delu uporabiti zaš�itno kremo za kožo. 

 

9. Fizikalne in kemijske lastnosti: 
 
Agregatno stanje:  teko�ina 
Barva:    brezbarvna 
Vonj: oster 
 
Tališ�e:    / 
Vreliš�e:   60°C 
Parni tlak:   / (20°C) 
 
Plameniš�e:   82°C 
Vnetiš�e:   / 
Spodnja meja eksplozivnosti: / 
Zgornja meja eksplozivnosti: / 
Gostota:    1,07 g / mL (20°C) 
Topnost v vodi:   netopen 
Viskoznost:    podatka ni na voljo 
 
10. Obstojnost in reaktivnost:: 
 
Nevarne reakcije:   Reakcije z oksidanti. 
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Nevarni produkti razgradnje:  Draže�i plini in pare. 
 

11. Toksikološki podatki: 
 
Akutna toksi�nost-Oralna:  LD50 (podgana): / 
 
Akutna toksi�nost-Dermalna:  LD50 (zajec): / 
 
Akutna toksi�nost-Inhalatorno: LD50 (podgana, 4 ure): / 
 
Vpliv na o�i:    Dražilno. 
 
Izkušnje iz prakse:   Jih ni. 
 
Splošne informacije:   Toksikoloških podatkov ni na voljo. 
 
 

12. Ekotoksikološki podatki: 
 
Ekotoksikološki podatki o produktu niso poznani. 
 

13. Odstranjevanje: 
 
Metode odstranjevanja: Odstraniti v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki.  
 
Odstranjevanje odpadkov: Odpadke shranjujte lo�eno. Zaradi nevarnosti onesnaženja jih 

odstranjujte z industrijskimi odpadki ali kot nevarne odpadke (Ur. 
l. RS 84/98, 45/00 in 13/03). 

 
Onesnažena embalaža: Odpadke shranjujte lo�eno. Zaradi nevarnosti onesnaženja jih 

odstranjujte z industrijskimi odpadki ali kot nevarne odpadke (Ur. 
l. RS 104/00, 12/02). 

 

14. Transportni podatki: 
 
Ceste/Železnice 
 

Klasificiranje glede na ADR: ne nevaren produkt 
 
Morje 
 
Klasificiranje glede na IMDG: ne nevaren produkt 
 
Zrak 
 



               Datum izdaje: 04. 02. 2004 
2. izdaja 

VARNOSTNI LIST 

5 / 5 

Klasificiranje glede na IATA: ne nevaren produkt 
 
 
15. Zakonsko predpisani podatki/podatki o predpisih 
Simbol za nevarnost:  
   Xi 

   
  DRAŽILNO 
 
R stavki: R36/37/38: Draži o�i, dihala in kožo. 
 
S stavki: S2: Hraniti izven dosega otrok. 
  S23: Ne vdihavati hlapov. 
  S24/25: Prepre�iti stik s kožo in o�mi. 
   S26: �e pride v o�i, takoj sprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomo�. 
 
Ker je proizvod pakiran v enotah, ki so manjše od 125 mL so na etiketi samo simboli za 
nevarnost s pripadajo�imi nazivi in �rkovnimi oznakami, R in S stavki pa so v skladu s 
Pravilnikom o razvrš�anju, pakiranj in ozna�evanju nevarnih snovi in pripravkov (Ur. l. RS 
101/02) na etiketi izpuš�eni. 
 
Razvrstitev v skladu s slovensko zakonodajo Zakon o kemikalijah (Uradni list RS 36/99, 
65/03), Pravilnik o razvrš�anju, pakiranj in ozna�evanju nevarnih snovi in pripravkov (Ur.l. 
RS101/02) in Pravilnika o razvrš�anju, pakiranju in ozna�evanju nevarnih snovi ter Pravilnika o 
razvrš�anju, pakiranju in ozna�evanju nevarnih pripravkov  (Uradni list RS 73/99). 
 

16. Druge informacije: 
 
Informacije, ki jih vsebuje varnostni list se nanašajo na trenutno znanje proizvajalca in so 
smernica za varno uporabo, ravnanje, odstranjevanje, shranjevanje in transportiranje, vendar pa 
se ne morejo uporabiti kot garancija. Informacije se navezujejo samo na specifi�en produkt in 
niso primerne za kombinacijo z drugimi materiali ali za uporabo v drugem procesu kot je 
opisano v navodilih.  
Viri: Varnostni listi proizvajalca posameznih surovin v produktu, Ur. l RS 36/99, 45/00,  

104/00, 101/02, 9/03, 65/03.   


