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1.  IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU: 

1.1. Identifikacija snovi/pripravka: SKINSEPT MUCOSA  

1.2. Podatki o proizvajalcu/dobavitelju:   

1.2.1. Naziv dobavitelja:    Ecolab d.o.o. 

1.2.2. Naslov dobavitelja:    Vajngerlova 4, p.p. 1007 
       Sl - 2001 Maribor  
       Telefon: + (0) 2 42 93 100 
       Fax:  + (0) 2 42 93 152 
1.2.3. Informacije v nujnih primerih:   Telefon: + (0) 2 42 93 100 

1.2.4 Telefonska številka v nujnih primerih:  
 Navodilo v primeru zdravstvene ogroženosti: nemudoma se posvetovati z osebnim ali dežurnim  

zdravnikom, le v primeru življenjske ogroženosti poklicati 112. 

 
 
2.  SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:  

2.1. Splošno ime snovi/pripravka: sredstvo za dezinfekcijo ustne votline, kože in sluznic 

2.2. Vsebuje: 
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3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: 

 Nobenih pri namenski uporabi. 
 
 

 
4. UKREPI ZA PRVO POMO�: 

4.1. Splošna informacija: Ob zaužitju ali stiku z o�mi poiskati zdravniško pomo�. 

4.2.      Vdihavanje:  �e pomotoma pride do inhalacije meglice::  dihati svež zrak, v primeru težav 
poiskati zdravniško pomo�. 

4.3. Stik s kožo:  Izprati s teko�o vodo.  

4.4. Stik z o�mi:  Takoj izprati z obilo vode vsaj 10 min.  
    Prekriti s sterilno gazo. Poiskati zdravniško pomo�.  

4.5. Zaužitje:  V primeru težav poiskati zdravniško pomo�.  
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5. UKREPI OB POŽARU: 

5.1. Primerna sredstva za gašenje: vsa razpoložljiva 

5.2. Sredstva za gašenje, ki iz varnostnih razlogov ne smejo biti uporabljena:  jih ni 

5.3. Posebne nevarnosti ob gašenju:    jih ni  

5.4. Nevarni produkti termi�nega razpada ali gorenja:  jih ni 

5.5. Posebna zaš�itna oprema za gasilce:    ni potrebna  
 
 
6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: 

6.1. Osebni varnostni ukrepi: niso potrebni. 

6.2. Okoljevarstveni ukrepi: prepre�iti izlitje ve�jih koli�in v kanalizacijo 

6.3. Postopki �iš�enja ob nezgodnem izpustu: mehansko odstraniti, sprati z obilo vode 
 
 
7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠ�ENJE: 

7.1. Ravnanje: niso zahtevani posebni ukrepi  

7.2. Skladiš�enje: samo v originalni embalaži pri temperaturi nižji od 25°C. 
 
 
8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU: 

8.1. Dodatne informacije, tehni�na oprema: nobenih nadaljnjih napotkov (glej to�ko 7) 

8.2. Oprema za osebno zaš�ito:   

8.2.1. Zaš�ita o�i:   izogibati se stiku z o�mi 

8.3. Posebni parametri nadzora: proizvod vsebuje etanol (CAS: 64-17-5); 

                                                        MAK  vrednost ( etanol) :  1000 ppm  = 1900 mg/m3 

8.4. Pri predpisanem postopku uporabe ne prihaja do onesnaženja delovnega prostora.  

 
 
9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: 

9.1. Videz:  teko�ina  
 Barva:  brez barve  
 Vonj:  prijetno svež 

9.2. pH (conc.): 4,5 – 5,5 

9.3. Plameniš�e: 44°C 

9.4. Gostota: 0,99 g/cm3 

9.5. Topnost: v vodi  
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10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST: 

10.1. Stabilnost:     obstojen pri normalni uporabi  

10.2. Pogoji, katerim se je potrebno izogibati: niso znani pri namenski uporabi 

10.3. Materiali, katerim se je potrebno izogibati: niso znani pri namenski uporabi 

10.4. Nevarni produkti razkroja:   niso znani pri namenski uporabi 
 
 
11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI: 

11.1. Glede na razpoložljive podatke in na osnovi toksikoloških analiz, proizvod ni klasificiran kot 
nevaren zdravju. 

 
 
12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI: 

12.1. Proizvod je hitro razgradljiv. 
 
 
13. ODSTRANJEVANJE: 

13.1. Izdelek:   sežig ali odstranitev z dovoljenjem pristojnih lokalnih organov   

13.2. Kontaminirana embalaža: prazno embalažo izprati z obilo vode 

13.3. Predpisi glede odpadkov: 
- Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS,  št. 84/98 in 45/00) 
- Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS,  št. 104/00) 
- Obvezno upoštevati lokalno zakonodajo vezano na ravnanje z odpadki. 

 
 
14.  TRANSPORTNI PODATKI: 

14.1. ADR/RID:   

 Razred:  3  Embalažna skupina: III 
 Oznaka nevarnosti: 30  UN število: 1170 

Nevarna sestavina: 1170 – etanol, raztopina   

14.2. ADN/ADNR:  /  

14.3. IMO:   /   

14.4. ICAO-TI/IATA-DGR: / 
 
 
15.  ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI / PODATKI O PREDPISIH 

15.1. Znak nevarnosti: po ZKEM ni nevarna kemikalija  

15.2. Vsebuje:   / 
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15.3. Stavki za nevarnost (R): / 

15.4.    Stavki za zaš�ito (S):  / 

15.5. Varnostni list je pripravljen v skladu z naslednjimi predpisi Republike Slovenije: 
- Zakon o kemikalijah (Ur.l. RS, št. 65/03, 110/03) 
- Pravilnik o razvrš�anju, pakiranju in ozna�evanju nevarnih snovi  (Ur.l. RS, št. 101/02, 22/03)  
- Pravilnik o razvrš�anju, pakiranju in ozna�evanju nevarnih pripravkov  (Ur.l. RS, št. 101/02, 22/03)  

 
 
16.  DRUGE INFORMACIJE 

� Opozarjamo Vas na slede�e revidirane to�ke varnostnega lista. 

 

VL posodobljen v skladu z ZKEM in podzakonskimi akti. 
 

Pomen R - stavkov  iz 2. oz. 3. poglavja : 

R11  Lahko vnetljivo. 

R36  Draži o�i. 

 

Osnovna dokumentacija je na voljo pri dobavitelju, natan�nejše podatke pa je možno dobiti na sedežu 
firme v Duesseldorfu:  

Ecolab Deutschland GmbH 

p.p. 130406 
D - 40554 Düsseldorf  
Telefon: + 49 211 9893-0 
Informacije v nujnih primerih (24 ur):   

Telefon: + 49 211 797-3350 

Viri: Varnostni list mati�ne firme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdelek je namenjen profesionalnim uporabnikom. Navedene informacije so po našem najboljšem vedenju pravilne glede na formulo po kateri je 
proizvod narejen v državi porekla. V primeru spremembe podatkov, standardov in zakonodaje ter v primeru spremembe na�ina uporabe in 
ravnanja brez našega nadzora, ne moremo zagotoviti nobenega jamstva glede popolnosti in nadaljnje to�nosti podanih informacij.  
 


