
List s podatki o varnosti v skladu z 1907/2006/ES
Trgovsko ime proizvoda :  Triflex Cryl Primer 287 10 kg
Izdelek št : 22870-000-140 ..
Datum dopolnjene izdaje : 30.04.2019 nadomešča verzijo od : 26.10.2017
Verzija : 5.2 /sl Datum tiskanja : 19.09.2019

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
1.1 Identifikator izdelka

Trgovsko ime proizvoda Triflex Cryl Primer 287 - 10 kg unpigmented

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Relevantni identificirani načini upora-
be

Betonsko temeljenje

Priporočene omejitve Samo za industrijsko in profesionalno uporabo.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Naslov Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
D-32423 Minden
+49 (0) 571 / 3 87 80 - 0
+49 (0) 571 / 3 87 80 - 738

Uvoznik Schweiz:
Triflex GmbH
Hauptstrasse 36
CH-6260 Reiden
Tel: +41 62 842 98 22
Fax +41 62 842 98 23
Leerzeile

Österreich:
Triflex GesmbH
Gessenschwand 39
A-4882 Oberwang
Tel: +43 6233/20089
Fax: +43 6233/20089-10
Leerzeile

Nederland:
Triflex BV
Boerendanserdijk 35
NL-8024 AE Zwolle
Tel: +31 38 460 2050
Fax: +31 6 53391526
Leerzeile

Belgie:
Triflex BVBA
Diamantstraat 6c
B-2200 Herentals
Tel: +32 14 75 2550
Fax: +32 14 75 2614
Leerzeile

United Kingdom:
Triflex (UK) Ltd.
Whitebridge Way
GB - STONE, STAFFORDSHIRE ST15 8JS
Fon: +44 1785 819119
Fax: +44 1785 819960
Leerzeile

Leerzeile

Oddelek Oddelek Umwelt & Sicherheit +49 (571) 9339-176

E-mail (strokovno kompetentna ose-
ba)

sicherheitsdatenblatt@triflex.de

1.4 Telefonska številka za nujne primere

Telefonska številka za klic v sili zunaj ZDA: -001 703 527 3887 (D814)

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev po odredbi (EU) št.
1272/2008

Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335

2.2 Elementi etikete

Piktogram za nevarnost

GHS02 GHS07

Opozorilna beseda Nevarno

Komponente, ki določajo nevarnost metil metakrilat , 1.4-Butandioldimethacrylate , etil metakrilat
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H -stavek(stavki) H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H315: Povzroča draženje kože.
H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

P -stavek(stavki) P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih vi-
rov vžiga. Kajenje prepovedano.
P233: Hraniti v tesno zaprti posodi.
P261: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P264: Po uporabi temeljito umiti ....
P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/ ....
P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško
pomoč/oskrbo.
P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
P403+P233: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti poso-
di.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah
Kemijska karakterizacija Plastificirana metilmetakrilatna smola

3.2 Zmesi

Nevarne sestavine

Sestavina CAS številka Uvrstitev 1272/2008/ES Koncentracija
metil metakrilat CAS številka : 80-62-6

EC-št. : 201-297-1
Indeks-št. : 607-035-00-6
REACH številka :
01-2119452498-28-XXXX

Flam. Liq. 2; H225 STOT SE 3; H335
Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1;
H317

65.0 - 70.0 Uteni%

1,1`-(p-Tolylimino)dipropa-
n-2-ol

CAS številka : 38668-48-3
EC-št. : 254-075-1
REACH številka :
01-2119980937-17-XXXX

Acute Tox. 2; H300 Eye Irrit. 2;
H319 Aquatic Chronic 3; H412

1.0 - 5.0 Uteni%

1.4-Butandioldimethacrylate CAS številka : 2082-81-7
EC-št. : 218-218-1
REACH številka :
01-2119967415-30-XXXX

Skin Sens. 1; H317 1.0 - 5.0 Uteni%

etil metakrilat CAS številka : 97-63-2
EC-št. : 202-597-5
Indeks-št. : 607-071-00-2
REACH številka :
01-2119490215-40-XXXY

Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317

0.1 - 1.0 Uteni%

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošna navodila Poškodovanca umaknite na varno. Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Ne
pustiti ponesrečenca brez oskrbe. Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku.

Pri vdihavanju Umaknite se na svež zrak. Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika. Pokažite
ta varnostni list lečečemu zdravniku.

Pri stiku s kožo Takoj umijte/operite z milom in obilo vode ob odstranitvi vseh kontaminiranih
oblačil in obutve. Če pride do razdraženosti kože, poiskati zdravniško pomoč/na-
svet.

Pri stiku z očmi Pri stiku z očmi takoj izpirajte z obilo vode in poiščite zdravnika.

Pri zaužitju Splaknite usta.NE sprožati bruhanja.Takoj pokličite zdravnika.
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4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Nujno medicinsko pomoč Simptomatsko zdravljenje.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi
5.1 Sredstva za gašenje

Primerna sredstva za gašenje Ogljikov dioksid (CO2), Pena, Razpršena voda, Suh prah

Sredstva za gašenje, ki iz varnostnih
razlogov ne smejo biti uporabljena

Zelo voluminozen vodni curek

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Posebna nevarnost pri izpostavlje-
nju, ki izvira iz same snovi ali priprav-
ka, njihovih zgorevalnih produktov, ali
sproščenih plinov.

Burno polimerizacijo lahko povzroči: Ekstremna temperatura in ekstremna sonč-
na svetloba.
Požar lahko povzroči gost črn dim, ki vsebuje nevarne produkte zgorevanja (glej
poglavje 10). Izpostavljenje razpadnim proizvodom je lahko nevarno za zdravje.

5.3 Nasvet za gasilce

posebna zaščitna oprema V primeru požara nosite neodvisen dihalni aparat.

Pstale navedbe o zatiranju požara Ostanke po požaru in kontaminirano vodo za gašenje požara je treba varno od-
straniti v skladu z lokalnimi uredbami.Preprečite, da odtoki iz gašenja požarov pri-
dejo v kanalizacijo ali vodne poti.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Osebni varnostni ukrepi Zagotovite zadostno prezračevanje. Hlapi/pare so težji od zraka in se lahko širijo
po tleh.
Uporabljajte osebno varovalno opremo.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Okoljevarstveni ukrepi Preprečite nadaljnje puščanje ali izpust/razliv, če je to varno. Ne izpirajte v povr-
šinsko vodo ali v kanalizacijski sistem. Izognite se prodiranju v tla.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Postopki čiščenja Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom (npr. peskom, silikagelom, vezivom
za kisline, univerzalnim vezivom, žaganjem). Temeljito očistite kontaminirano po-
vršino.
S ponovno zbranim materialom ravnati v skladu z delom "Odlaganje".

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Sklic na druge oddelke Smernice za odstranjevanje Glejte tudi poglavje 13

6.5 Dodatna opozorila

Ostale navedbe S ponovno zbranim materialom ravnati v skladu z delom "Odlaganje".

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Navodilo za varno rokovanje Pri obdelavi se razvijejo vnetljivi hlapi. Pri nezadostnem prezračevanju nosite pri-
meren respirator. Prazni vsebnik varovati pred toploto in viri vžiga.
Previdno rokujte z vsebniki in jih odpirajte. Preprečite stik s kožo in očmi.
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Preventiva Na prodročju uporabe naj bo prepovedano kaditi, jesti in piti.Za osebno zaščito
glejte poglavje 8. Upoštevajte opozorila na nalepki/etiketi.

Napotki za zaščito proti požaru in ek-
sploziji

Preprečite statično naelektrenje. Pare utegnejo tvoriti eksplozivno zmes z zrakom.
Vodni pršec se lahko uporablja za hlajenje neodprtih vsebnikov.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Zahteve za skladiščne prostore in po-
sode

Skladiščite v skladu s specifičnimi nacionalnimi predpisi. Hranite na hladnem in
dobro prezračevanem mestu.
Hranite v vsebnikih opremljenih s pravilnimi nalepkami.Odprte vsebnike je treba
spet skrbno tesno zapreti in hraniti v pokončni legi, da ne puščajo.

TRGS 510 3

Pripročena temperatura skladiščenja Hranite na suhem, hladnem mestu.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
8.1 Parametri nadzora
metil metakrilat
Slovenija
Dolgoročna vrednost /
mg/m3

Dolgoročna vrednost /
ppm

Najvišja mejna vre-
dnost

Opomba Vir

210 50 2 Y, EU Seznam zavezujočih
mejnih vrednosti za po-
klicno izpostavljenost
(2010).

Leerzeile
Evropa
Dolgoročna vrednost / ppm Kratkoročna vrednost / ppm Datum izdaje Vir
50 100 2009/161 DIREKTIVA KOMISIJE

2009/161/EU

Leerzeile
DNEL Skupina Pot izpostavljenosti Frekvenza izpostavljenosti Vir
210 mg/m³ Delavci Vdihavanje Dolgotrajni učinki Lokalno podatki

o podje-
tju

210 mg/m³ Delavci Vdihavanje Dolgotrajni učinki systemic podatki
o podje-
tju

1,5 mg/cm² Delavci Koža Dolgotrajni učinki Lokalno podatki
o podje-
tju

13,67 mg/kg Delavci Koža Dolgotrajni učinki systemic podatki
o podje-
tju

105 mg/m³ Potrošniki Vdihavanje Dolgotrajni učinki Lokalno podatki
o podje-
tju

74,3 mg/m³ Potrošniki Vdihavanje Dolgotrajni učinki, systemic podatki
o podje-
tju

1,5 mg/cm² Potrošniki Koža Dolgotrajni učinki Lokalno podatki
o podje-
tju
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8,2 mg/kg Potrošniki Koža Dolgotrajni učinki systemic podatki
o podje-
tju

1,5 mg/cm² Potrošniki Koža Kratkoročni učinki Lokalno podatki
o podje-
tju

Leerzeile
PNEC Pot izpostavljenosti Vir
0,94 mg/l sladka voda podatki

o podje-
tju

0,094 mg/l morska voda podatki
o podje-
tju

5,74 mg/kg sediment podatki
o podje-
tju

1,47 mg/kg Tla podatki
o podje-
tju

Leerzeile
1,1`-(p-Tolylimino)dipropan-2-ol
DNEL Skupina Pot izpostavljenosti Frekvenza izpostavljenosti Vir
2 mg/m³ Delavci Vdihavanje Dolgotrajni učinki podatki

o podje-
tju

0,6 mg/kg Delavci Koža Dolgotrajni učinki podatki
o podje-
tju

Leerzeile
PNEC Pot izpostavljenosti Vir
199,5 mg/l Obdelava izrabljene vode podatki

o podje-
tju

0,0072 mg/kg morska voda podatki
o podje-
tju

0,017 mg/l sladka voda podatki
o podje-
tju

Leerzeile
1.4-Butandioldimethacrylate
DNEL Skupina Pot izpostavljenosti Frekvenza izpostavljenosti Vir
14,5 mg/m³ Delavci Vdihavanje Dolgotrajni učinki systemic podatki

o podje-
tju

4,2 mg/kg Delavci izpostavljenost kože Dolgotrajni učinki systemic podatki
o podje-
tju

Leerzeile
etil metakrilat
Slovenija
Dolgoročna vrednost / mg/m3 Vir
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250 Seznam zavezujočih mejnih vrednosti za poklicno izposta-
vljenost (2010).

Leerzeile

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Zaščita dihal Med delom utegnejo hlapi dražiti dihala in oči. Če delavcem groze koncentracije
nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene re-
spiratorje.

Opomba Priporočeni tip filtra: A1, A2 (pri visoki koncentraciji)
Če je presežena omejitev poklicne izpostavljenosti in/ali če pride do izpusta izdel-
ka (prahu), uporabljajte navedeno respiracijsko zaščito.

Zaščita rok Zaščitne rokavice so v skladu z EN 374.Upoštevajte navodila o propustnosti in ča-
su prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic. Prav tako upoštevajte posebne lokal-
ne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in
čas stika.

Neprimeren material tkanina, Rokavice iz usnja

Primeren material Nitrili

Debelina materiala 0,38 mm

Prebojni čas <25 min

Zaščita oči Tesno prilegajoča varovalna očala

Zaščita kože in telesa Nosite ustrezno zaščitno opremo. Oblačila z dolgimi rokavi

Splošni zaščitni in higienski ukrepi Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Hranite lo-
čeno od živil, pijače in hrane za živali. Roke si umivajte pred odmori in na koncu
delavnika. Uporabite zaščitno kremo za kožo pred prijemanjem proizvoda. Pre-
prečite stik s kožo in očmi.

Tehnični ukrepi Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Če delavcem groze
koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primer-
ne odobrene respiratorje.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Fizikalni podatki tekoč

Oblika Tekočina

Barva brezbarvno

Vonj tipično po metilmetakrilatu

pH ni uporabno

Temperatura tališča [°C] / Zmrzišče
[°C]

ni določeno

Temperatura vrelišča [°C] > 100 °C

Plamenišče [°C] 10 °C

Uparilna hitrost/stopnja [kg/(s*m2)] ni določeno

Eksplozivne meje [Vol-% ] Proizvod ni bil testiran.
methyl methacrylate

Spodnja mejna vrednost 1,7 vol. %

Zgornja mejna vrednost 12,5 vol. %
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Parni tlak [kPa] > 50 hPa

Gostota par ni določeno

Gostota [g/cm3] 1,00 g/cm³

Temperatura 20 °C

Topnost v vodi [g/l]

Opomba netopno

Razdelitveni koeficient n-oktanol/voda
(log P O/W)

ni določeno

eksplozivne lastnosti Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak.

Oksidativne lastnosti Ni relevantno

9.2 Drugi podatki

Temperatura vžiga [°C] ni določeno

Pretočni čas [s] 17 sec

Temperatura 20 °C

Način merjenja Kozarci DIN 4 mm

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarne reakcije Proizvod se običajno dobavlja v stabilizirani obliki. Pri znatni prekoračitvi dovolje-
nega časa skladiščenja in/ali temperature skladiščenja lahko pride do polimeriza-
cije proizvoda ob sproščanju toplote. Tveganje, da posoda poči.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Pogoji, ki se jim je treba izogibati Ekstremna temperatura in ekstremna sončna svetloba.

10.5 Nezdružljivi materiali

Materiali, ki se jim je treba izogibati. Burno reagira s peroksidi. Reducenti, Močne baze, Amini, Oksidanti

ODDELEK 11: Toksikološki podatki
11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

Oralna toksičnost [mg/kg]
Nevarne sestavine

metil metakrilat
Vrednost Testni kriterij Preskusne vrste Način merjenja Vir
>5000 mg/kg LD50 podgana OECD Testna

smernica 401
podatki o podje-
tju

Leerzeile
1,1`-(p-Tolylimino)dipropan-2-ol
Vrednost Testni kriterij Preskusne vrste Vir
45 mg/kg LD50 podgana podatki o podjetju

Leerzeile
1.4-Butandioldimethacrylate
Vrednost Testni kriterij Preskusne vrste Način merjenja Vir
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>5000 mg/kg LD50 podgana OECD Testna
smernica 401

podatki o podje-
tju

Leerzeile

Dermalna toksičnost [mg/kg]
Nevarne sestavine

metil metakrilat
Vrednost Testni kriterij Preskusne vrste Vir
>5000 mg/kg LD50 kunec podatki o podjetju

Leerzeile
1,1`-(p-Tolylimino)dipropan-2-ol
Vrednost Testni kriterij Preskusne vrste Vir
2001 mg/kg LD50 podgana podatki o podjetju

Leerzeile
1.4-Butandioldimethacrylate
Vrednost Testni kriterij Preskusne vrste Opomba Vir
>3000 mg/kg LD50 kunec *1) podatki o podje-

tju
*1): Podatki temeljijo na naših preskusih, na podatkih iz literature in na podatkih proizvajalcev zaščitnih rokavic ali na podatkih, ki smo jih dobili iz podob-
nih snovi.

Leerzeile

LC50 inhalacija 4h za hlape [mg/l]
Nevarne sestavine

metil metakrilat
Vrednost Testni kriterij Preskusne vrste Vir
29,8 mg/l LC50 podgana podatki o podjetju

Leerzeile

Dražeče delovanje na kožo
Nevarne sestavine

metil metakrilat
Vrednost Preskusne vrste Vir
dražilen kunec podatki o podjetju

Leerzeile
1,1`-(p-Tolylimino)dipropan-2-ol
Vrednost Vir
Ne draži kože podatki o podjetju

Leerzeile
1.4-Butandioldimethacrylate
Vrednost Vir
Ne draži kože podatki o podjetju

Leerzeile

Dražeče delovanje na oči
Nevarne sestavine

metil metakrilat
Vrednost Preskusne vrste Vir
Dražilno kunec podatki o podjetju

Leerzeile
1,1`-(p-Tolylimino)dipropan-2-ol
Vrednost Vir
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Dražilno podatki o podjetju

Leerzeile
1.4-Butandioldimethacrylate
Vrednost Vir
Ne draži oči podatki o podjetju

Leerzeile

Preobčutljivost
Nevarne sestavine

metil metakrilat
Vrednost Preskusne vrste Vir
Preobčutljivost kože miš podatki o podjetju

Leerzeile
1,1`-(p-Tolylimino)dipropan-2-ol
Vrednost Vir
Ni se pojavila preobčutljivost. podatki o podjetju

Leerzeile
1.4-Butandioldimethacrylate
Vrednost Preskusne vrste Vir
senzibilizirno (ki povzroča pre-
občutljivost)

miš podatki o podjetju

Leerzeile

rakotvorni/karcinogeni učinki
Nevarne sestavine

metil metakrilat
Vrednost Preskusne vrste Vir
ni rakotvorna podgana, miš podatki o podjetju

Leerzeile
1.4-Butandioldimethacrylate
Vrednost Vir
Ni znanih učinkov. podatki o podjetju

Leerzeile

Mutageničnost
Nevarne sestavine

metil metakrilat
Vrednost Vir
ne mutagene podatki o podjetju

Leerzeile
1,1`-(p-Tolylimino)dipropan-2-ol
Vrednost Vir
negativno podatki o podjetju

Leerzeile
1.4-Butandioldimethacrylate
Vrednost Vir
Ni znanih učinkov. podatki o podjetju

Leerzeile

Reprodukcijska toksičnost
Nevarne sestavine
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metil metakrilat
Vrednost Vir
niso strupene za razmnoževanje podatki o podjetju

Leerzeile
1.4-Butandioldimethacrylate
Vrednost Vir
Ni znanih učinkov. podatki o podjetju

Leerzeile

Specifiína toksiínost ciljnega organa (enkratna izpostavljenost) [mg/kg]
Nevarne sestavine

metil metakrilat
Vrednost Vir
Povzroča draženje dihalnega trakta. podatki o podjetju

Leerzeile
1.4-Butandioldimethacrylate
Vrednost Vir
Ni znanih učinkov. podatki o podjetju

Leerzeile

Specifiína toksiínost ciljnega organa (ponavljajoía izpostavljenost) [mg/kg]
Nevarne sestavine

metil metakrilat
Vrednost Vir
Ni znanih učinkov. podatki o podjetju

Leerzeile
1.4-Butandioldimethacrylate
Vrednost Vir
Ni znanih učinkov. podatki o podjetju

Leerzeile

11.2 Dodatna opozorila

Izkušnje iz prakse Simptomi prekomernega izpostavljanja so lahko glavobol, omotica, utrujenost,
navzeja in bruhanje. Draži oči, dihala in kožo. Draži mukozne membrane

ODDELEK 12: Ekološki podatki
12.1 Strupenost

Strupenost za ribe [mg/l]
Nevarne sestavine

metil metakrilat
Vrednost Testni kriterij Preskusne

vrste
Način merje-
nja

Trajanje ek-
spozicije

Vir

191 mg/l LC50 Oncorhync-
hus mykiss
(Šarenka)

OECD Te-
stna smerni-
ca 203

96 h podatki o
podjetju

Leerzeile
1,1`-(p-Tolylimino)dipropan-2-ol
Vrednost Testni kriterij Preskusne vrste Trajanje ekspozi-

cije
Vir
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17 mg/l LC50 Brachydanio re-
rio (riba zebrica)

96 h podatki o podje-
tju

Leerzeile
1.4-Butandioldimethacrylate
Vrednost Testni kriterij Preskusne vrste Trajanje ekspozi-

cije
Vir

32,5 mg/l LC50 Leuciscus idus
(Jez)

48 h podatki o podje-
tju

Leerzeile

Strupenost za daphnia [mg/l]
Nevarne sestavine

metil metakrilat
Vrednost Testni kriterij Preskusne

vrste
Trajanje ek-
spozicije

Način merje-
nja

Vir

69 mg/l EC50 Daphnia ma-
gna (Vodna
bolha)

48 h OECD Te-
stna smerni-
ca 202

podatki o
podjetju

Leerzeile
1,1`-(p-Tolylimino)dipropan-2-ol
Vrednost Testni kriterij Preskusne vrste Trajanje ekspozi-

cije
Vir

28,8 mg/l EC50 Daphnia magna
(Vodna bolha)

18 h podatki o podje-
tju

Leerzeile
1.4-Butandioldimethacrylate
Vrednost Testni kriterij Preskusne vrste Trajanje ekspozi-

cije
Vir

7,51 mg/l EC10 Daphnia magna
(Vodna bolha)

21 day(s) podatki o podje-
tju

Leerzeile

Strupenost za alge [mg/l]
Nevarne sestavine

metil metakrilat
Vrednost Testni kriterij Preskusne

vrste
Trajanje ek-
spozicije

Način merje-
nja

Vir

>110 mg/l EC50 Selenastrum
capricornu-
tum (zelena
alga)

72 h OECD Te-
stna smerni-
ca 201

podatki o
podjetju

Leerzeile
1,1`-(p-Tolylimino)dipropan-2-ol
Vrednost Testni kriterij Preskusne vrste Trajanje ekspozi-

cije
Vir

245 mg/l EC50 Desmodesmus
subspicatus

27 h podatki o podje-
tju

Leerzeile
1.4-Butandioldimethacrylate
Vrednost Testni kriterij Preskusne vrste Trajanje ekspozi-

cije
Vir

9,79 mg/l EC50 Desmodesmus
subspicatus

72 h podatki o podje-
tju
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Leerzeile

NOEC (ribe) [mg/l]
Nevarne sestavine

metil metakrilat
Vrednost Preskusne vrste Način merjenja Vir
9,4 mg/l Brachydanio rerio (riba

zebrica)
OECD Test Guideline
210

podatki o podjetju

Leerzeile

NOEC (dafnije) [mg/l]
Nevarne sestavine

metil metakrilat
Vrednost Preskusne vrste Način merjenja Vir
37 mg/l Daphnia magna (Vo-

dna bolha)
OECD Testna smernica
202

podatki o podjetju

Leerzeile

12.2 Obstojnost in razgradljivost

Biološka razgradljivost
Nevarne sestavine

metil metakrilat
Vrednost Metoda analize Vir
Zlahka biorazgradljivo. OECD 301C/ ISO 9408/ EEC

92/69/V, C.4-F
podatki o podjetju

Leerzeile
1,1`-(p-Tolylimino)dipropan-2-ol
Vrednost Vir
Težko biološko razgradljivo. podatki o podjetju

Leerzeile
1.4-Butandioldimethacrylate
Vrednost Opomba Vir
Biologisch abbaubar.84 % Angabe des Herstellers podatki o podjetju

Leerzeile

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacija
Nevarne sestavine

metil metakrilat
Vrednost Vir
Se ne bioakumulira. podatki o podjetju

Leerzeile
1,1`-(p-Tolylimino)dipropan-2-ol
Vrednost Vir
ni razpoložljivih podatkov podatki o podjetju

Leerzeile
1.4-Butandioldimethacrylate
Vrednost Vir
Se ne bioakumulira. podatki o podjetju

Leerzeile

12 / 14



List s podatki o varnosti v skladu z 1907/2006/ES
Trgovsko ime proizvoda :  Triflex Cryl Primer 287 10 kg
Izdelek št : 22870-000-140 ..
Datum dopolnjene izdaje : 30.04.2019 nadomešča verzijo od : 26.10.2017
Verzija : 5.2 /sl Datum tiskanja : 19.09.2019

12.4 Mobilnost v tleh

Mobilnost
Nevarne sestavine

metil metakrilat
Gibljivost Vir
Zemeljski razdelek Ni relevantno podatki o podjetju

Leerzeile

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Rezultat raziskave trdovratnih, toksič-
nih, bioakumulacijskih lastnosti

Ta pripravek ne vsebuje snovi, ki velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno
(OBS).

12.6 Drugi škodljivi učinki

Nadaljnje okoljevarstvene informacije Kvantitativnih podatkov o ekoloških učinkih tega izdelka ni.

ODDELEK 13: Odstranjevanje
13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odstranjevanje V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravnajo po
proizvodih, ampak po uporabi. Naslednje kode za odpadke so samo predlogi:

Evropski kodeks o odpadkih 08 01 11* odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne
snovi

Kontaminirana pakiranje Vrnitev embalažnih materialov ureja sistem Interseroh.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu
Kopenski transport ADR/RID Morski ladijski transport IMDG Zračni transport ICAO/IATA

14.1 UN-št. 1263 1263 1263
14.2 Opis blaga PAINT FARBE Farbe
14.3 Razredi nevarnosti
prevoza

3 3 3

14.4 Embalaža iz skupine II II II
Nalepke

3 3 3 - vnetljiv, tekoč 
Št. tveganja 33
Kategorija 2
faktor 3
Koda (Št.) razvrstitve F1
SP 640 640D
Omejitvena koda za predo-
re

D/E

14.2 Pravilno odpremno
ime ZN

PAINT Paint

EmS F-E;_S-E
Zajezitvena kategorija B

Leerzeile

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

Prevoz v razsutem stanju v skladu s
Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

Ni relevantno
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ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Dodatni predpisi Nacionalna zakonodaja mora biti upoštevana!
Danska PR-No.2395318

Razred ogrožanja vode 1

Klasificiranje v skladu z Uredbo o
obratovalni varnosti

lahko vnetljivo

GISCODE RMA10

MAL-Code 5-5

ODDELEK 16: Drugi podatki
Spremembe glede na zadnjo inačico Spremembe nasproti zadnji verziji so označene z * .

Besedilo H stavkov H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H301: Strupeno pri zaužitju.
H315: Povzroča draženje kože.
H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318: Povzroča hude poškodbe oči.
H319: Povzroča hudo draženje oči.
H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

besedilo nevarnostnih razredov Flam. Liq.: Vnetljiva tekočina
STOT SE: Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost
STOT enkrat.
Skin Irrit.: Draženje kože
Skin Sens.: Preobčutljivost kože
Acute Tox.: Akutna strupenost
Eye Irrit.: Huda draženje oči
Aquatic Chronic: Nevarno za vodno okolje

Razvrstitev zmesi in uporabljena me-
toda ocenjevanja po odredbi (EU) št.
1272/2008 [CLP]

Klasifikacija Ocena
Flam. Liq. 2; H225
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
STOT SE 3; H335

Podatkovni list, področje izdaje Odd. Okolje & varnost

Priporočene omejitve Samo za industrijsko in profesionalno uporabo.

Spremembe nasproti zadnji verziji so označene z * .

Podatki temeljijo na trenutni ravni znanja in izkušenj. Varnostni list opisuje proizvode glede na varnostne zahteve. Podatki
niso garancija za določene lastnosti.
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