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Datum spremembe: 17.03.2010 
 

Trgovsko ime: Felis Line On  

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA 
 
Identifikacija snovi ali pripravka: 

Trgovsko ime:  Felis Line On  

Šifra izdelka: 930020 

Uporaba snovi/pripravka: 

Uporaba:  biocid 

Opredelitev družbe/podjetja: 

Prodajalec za Slovenijo: 
DAVAFITTO d.o.o. 
Hladnikova ulica 54 
4294 Križe 
Tel.: (02) 586 15 99, Fax: (02) 586 15 98 
e-mail: davafitto@siol.net 

Proizvajalec: 
ATT Drogerievertriebs GmbH 
Austrassensiedlung 35 
A-5020 Salzburg, Austria 
Tel: 0043 662 45 46 48, Fax: 0043 662 45 46 48 15 
office@att-vertrieb.com 

Telefon za klic v sili: 

Od 8.00 do 15.00 ure so dodatne informacije dosegljive na telefonski številki (02) 586 15 99 ali na GSM 
051 305 999. 
Najbližji zdravstveni dom. 
V primeru življenjske ogroženosti poklicati telefonsko številko 112. 

 
2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH 
 
Opis nevarnosti:  Ni nevarna kemikalija. 

Posebna navodila glede nevarnosti za človeka in okolje: Za nevarnosti za ljudi z več informacij glej 
točko 11. Alergijske reakcije in preobčutljivost so možni. Izdelek lahko povzroči večje onesnaženje voda. 

GHS označevanje: Ni podatkov 
 
3. SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH 
 
Vsebuje: zmes ogljikovodikov 

Kemijsko ime EC št. CAS št. Indeks št. R stavki Simbol Ut.% 
Geraniol 203-377-1 106-24-1 / 38-43 Xi 0,05 

2-Heksildecan-1-ol 219-370-1 2425-77-6 / 52/53 / 5-10 

Dodatne informacije: pomen R-stavkov je naveden v 16. točki varnostnega lista. 
 
4. UKREPI PRVE POMOČI 
 
Splošni napotki:  Ni podatkov 

Pri vdihovanje: Po vdihavanju produkta/plinov pri gorenju osebno odstraniti iz nevarnega 
območja in zagotavljajo veliko svežega zraka. Zdraviti simptome. 

Pri stiku s kožo:  Umijte z milom in vodo. 

Pri stiku z očmi: Takoj izpirati z obilo vode, pri čemer naj bodo veke odprte. 

Pri zaužitju: Sperite usta in pijte veliko vode. Ne izzivati bruhanja. Zdraviti simptome. 

Dodatni podatki: Pojasnila k zdravniku - zdraviti simptome. 
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5. UKREPI OB POŽARU 
 
Ustreznega sredstva za 
gašenje 

Voda, pena, prah, CO2. 

Neustrezna sredstva za 
gašenje:  

Jih ni. 

Posebnih nevarnosti 
izpostavljenosti, ki 
izhajajo iz izgorevanja, 
uhajajočih plinov: 

Pri požaru lahko nastanejo: organski razpadni produkti in ogljikov dioksid. 

Posebna varovalna 
oprema za gasilce:  

Avtonomni dihalni aparat. Popolna zaščitna oblačila. 

Dodatni podatki: sam izdelek ne gori, gašenje požara v njegovi okolici. 
 
6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH 
 
Osebni varnostni 
ukrepi: 

Za osebno zaščitno opremo glej točko 8. Nevarnost zdrsa na razlitem 
produktu. 

Okoljevarstveni ukrepi:  Preprečiti, da izdelek in velike količine onesnažene vode pridejo v vode in 
zemljo. Preprečiti, da izdelek pride v kanalizacijske sisteme. 

Metode za čiščenje: Večje količine se ne smemo izpuščati v kanalizacijo. Vpijajte z vpojnim 
materialom. Obvestiti pristojne organe v primeru razlitja večjih količin izdelka. 
Zdrse preprečiti s posutjem mineralnega materiala. 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 
7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE 
 
Ravnanje:  Posebni ukrepi niso potrebni 
Informacije o zaščiti 
pred požarom in 
eksplozijo: 

Jih ni. 

Skladiščenje: Posode varovati pred segrevanjem in neposredni sončni žarki. Hraniti stran od 
oksidantov. 

Posebni načini 
uporabe: 

Ni podatkov. 

Dodatni podatki: Ni podatkov. 
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8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/OSEBNA ZAŠČITA 
 
Nadzor 
izpostavljenosti: 

Ni podatkov 

Nadzor izpostavljenosti 
na delovnem mestu 

Ni podatkov 

Mejne vrednosti izpostavljenosti: 

Kemijsko ime/CAS št. 
Mejne vrednosti 

Opombe 
mg/m3 ml/m3 

/ / / / 

Osebna varovalna sredstva: 

Splošno: Med uporabo ne jesti, piti, kaditi ali njuhati. Takoj odstranite onesnaženo 
obleko takoj. Pred odmori in po koncu dela si operite roke. 

Zaščita dihal:  Ni potrebna, če se uporablja, kot je določeno. 

Varovanje rok:  Rokavice iz lateksa ali boljše; debelina >0,3 mm; čas nasičenja >120 min. 

Varovanje oči:  Uporabiti zaščitna očala (z okvirjem in stransko zaščito) skladno z EN 
166:2001. 

Varovanje kože: Zaščitna obleka. 
Nadzor izpostavljenosti 
okolja: 

Ni podatkov 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 
9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 
 
Videz:  tekočina 

Barva:  brezbarvna 

Vonj:    Po mineralnem olju 

Fizikalno kemijska lastnost Vrednost/Enota/ Metoda 
Topnost v vodi Topnost v metanolu. 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 
10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 
 
Stabilnost: Ni podatkov 
Pogoji, ki se jim je treba 
izogniti:  

V primeru ustrezne uporabe niso potrebni posebni ukrepi. 

Materiali, ki se jim je 
treba izogniti:  

Jih ni.  

Nevarni razpadni 
proizvodi: 

V primeru ustrezne uporabe ne nastajajo razpadni produkti. 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
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11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE  
 
Toksikološki podatki za 
pripravek: 

Pripravek je bil toksikološko razvrščen glede na rezultate računske metode. 

Učinki/simptomi: 
splošno:  Ni podatkov 

pri vdihovanju:  Ni podatkov 

pri zaužitju:  Ni podatkov 

v stiku s kožo:  Draži kožo 

v stiku z očmi:  Ni podatkov 

Akutna strupenost: LD/LC50 vrednosti pomembne za razvrščanje 
CAS/Ime snovi Vrsta izpostavljenosti Tip Vrednost/žival 

Geraniol (106-24-1) oralno LD50 3600 mg/kg (podgana) 

Preobčutljivost: Ni podatkov 

Učinki CMR: 
Rakotvornost: Ni podatkov 

Mutagenost: Ni podatkov 

Strupenost za 
razmnoževanje: 

Ni podatkov 

Dodatni podatki: Ni podatkov 
 
12. EKOLOŠKE INFORMACIJE 
 
Ekotoksičnost: NI podatkov.  

CAS/Ime snovi Vrsta izpostavljenosti Vrednost/žival 
/ / / 

Mobilnost: Ni podatkov 

Obstojnost in 
razgradljivost: 

Izdelek je biološko razgradljiv. 

Zmožnost kopičenja v 
organizmih: 

Ni podatkov 

Rezultati ocenjevanja 
PBT: 

Ni podatkov 

Drugi neugodni učinki: Ni podatkov 

Dodatni podatki: Ni pričakovati škodljivih učinkov na okolje. 
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13. SMERNICE ODSTRANJEVANJA 
 
Odstranjevanje pripravka: 

Postopek odstranjevanja: Potrebna je posebna obravnava izdelka, upoštevati je potrebno veljavno 
zakonodajo. Priporočena je incineracija. 

Šifra odpadka: 07 04 99 - Drugi tovrstni odpadki 

Odstranjevanje embalaže: 

Postopek odstranjevanja: Popolnoma izpraznjene posode je potrebno odstraniti, kot posode z nevarnimi 
ostanki. Nekontaminirano in očiščeno embalažo je mogoče ponovno 
uporabiti. Priporočena sredstva za čiščenje: voda in milo. 

Šifra odpadka: Ni podatkov. 

Dodatni podatki: Za varno ravnanje glejte točki 7 in 15. 
 
14. TRANSPORTNE INFORMACIJE 
 
Kopenski promet ADR/RID: Ni podatkov 
Transport po morju IMDG: Ni podatkov 
Transport po zraku ICAO/IATA: Ni podatkov 
Dodatni podatki: Ni nevaren material glede transportnih predpisov. 

 
15. ZAKONSKO PREDPISANE INFORMACIJE 
 
Oznaka snovi/pripravka: Ni nevarna kemikalija. 

Vsebuje nevarne snovi: n.a. 

R stavki: n.a. 
S stavki:  
2 Hraniti izven dosega otrok. 
46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. 

Posebnosti označevanja: Ni podatkov 

Informacije o prepisih: 
Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 
Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 
Zakon o kemikalijah (Ur.l. RS, št. 110/2003, 47/2004, 16/2008) 
Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Ur.l. RS, št. 35/2005, 54/2007)  
Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Ur.l. RS, št.  67/2005, 137/2006) 
Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. 34/2008) 
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l. RS, št. 84/2006, 106/2006,  110/2007) 
Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga 
/ADR/ (Ur.l. RS, št. 9/2007) 
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur.l. RS, št. 
100/2001, 39/2005, 53/2007) 
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16. DRUGE INFORMACIJE 
 
Seznam R stavkov iz varnostnega lista: 
38 Draži kožo. 
43 Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. 
52/53 Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. 

Nasveti o usposabljanju: Ni podatkov 

Priporočene omejitve uporabe: Ni podatkov 

Viri za izdelavo varnostnega 
lista: 

Felis Line On (Datum izdaje: 16.02.2010). 

Spremembe varnostnega lista: Ni podatkov 

Podatki v varnostnem listu temeljijo na našem znanju ter dosegljivih informacijah. Varnostni list označuje 
izdelek in zanj predpisane varnostne ukrepe. Varnostni list ne zagotavlja kvalitete izdelka. Pravna ali 
fizična oseba, ki daje kemikalijo v promet, ne odgovarja za morebitno nepravilno uporabo le te in nastale 
posledice. 

 


