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ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 

1.1. Identifikator izdelka 

Oblika izdelka : Zmes 

Ime izdelka : MetaDi and MetaDi II paste 

Koda izdelka : 40-6102, 40-6112, 40-6122, 40-6128, 40-6132, 40-6138, 40-6142, 40-6152, 40-6162, 40-

6172, 40-6182, 40-6192, 40-6202, 40-6212, 40-6240, 40-6241, 40-6243, 40-6244, 40-6246, 

40-6247, 40-6249, 40-6250, 40-6252, 40-6253, 40-6255

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe 

1.2.1. Pomembne identificirane uporabe 

Uporaba snovi/zmesi : Laboratorijske kemikalije 

1.2.2. Odsvetovane uporabe 

Omejitve uporabe : Ni znan 

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista 

1.4. Telefonska številka za nujne primere 

Številka za klic v sili : Global Access Code: 334545; Americas" +1 760 476 3962; Middle East/Africa: +1 760 476 

3959; Asia Pacific +1 760 476 3960; Europe +1 760 476 3961 

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti 

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi 

Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP] 

Ni zaupno. 

Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje 

Ta izdelek, po našem vedenju, ne predstavlja posebnih nevarnosti, če se upoštevajo splošna pravila industrijske higiene. 

2.2. Elementi etikete 

Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP] 

Označevanje se ne uporablja 

2.3. Druge nevarnosti 

Ne vsebuje ≥ 0,1 % snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene ali ki so zelo obstojne in se zelo lahko kopičijo v organizmih 

(PBT/vPvB), ocenjeno v skladu s Prilogo XIII Uredbe REACH. 

Zmes ne vsebuje snov(i), ki je (so) navedena(e) na seznamu, določenem v skladu s členom 59(1) Uredbe REACH, kot snov(i), ki ima(jo) lastnosti 

endokrinih motilcev oziroma ni(so) identificirana(e) kot da ima(jo) lastnosti endokrinih motilcev v skladu z merili, določenimi v Delegirani uredbi 

Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbi Komisije (EU) 2018/605, v koncentraciji, enaki ali večji od 0,1 %. 

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 

3.1. Snovi 

Se ne uporablja 

ITW Test & Measurement GmbH
Meisenweg 35
70771 Leinfelden-Echterdingen / Germany
+49 0 711 4904690-0
lab.eu@buehler.com

mailto:lab.eu@buehler.com
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3.2. Zmesi 

Ime Identifikator izdelka % Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 

1272/2008 [CLP] 

Dipropylene glycol 

snov z nacionalno(-nimi) mejno(-nimi) vrednostjo(-

stmi) za poklicno izpostavljenost (SI) 

Št. CAS: 25265-71-8 

Št. EC: 246-770-3 

35 – 70 Ni zaupno. 

 

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč 

Ukrepi prve pomoči po vdihavanju : Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. 

Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo : Kožo umiti z veliko količino vode. 

Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi : Oči iz previdnosti sprati z vodo. 

Ukrepi prve pomoči po zaužitju : Ob slabem počutju pokličite center za zastrupitve ali zdravnika. 

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 

Dodatne informacije niso na voljo 

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja 

Simptomatično zdravljenje. 

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 

5.1. Sredstva za gašenje 

Primerna sredstva za gašenje : Razpršena voda. Suh prah. Pena. 

Neprimerna sredstva za gašenje : ni določeno. 

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo 

Nevarni produkti razgradnje v primeru požara : Lahko se sprošča strupen dim. 

5.3. Nasvet za gasilce 

Ukrepi ob požaru : Gasiti z običajno previdnostjo in s primerne razdalje. 

Zaščitna oprema pri gašenju : Ne posredovati brez ustrezne zaščitne opreme. Samostojen izolirni dihalni aparat. Popolna 

zaščita telesa. 

ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih 

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili 

Splošni ukrepi : Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. 

6.1.1. Za neizučeno osebje 

Postopki v sili : Prezračiti območje razlitja. 

6.1.2. Za reševalce 

Zaščitna oprema : Ne posredovati brez ustrezne zaščitne opreme. Za več informacij glejte oddelek 8: « Nadzor 

izpostavljenosti/osebna zaščita ». 

6.2. Okoljevarstveni ukrepi 

Preprečiti sproščanje v okolje. 

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje 

Postopki čiščenja : Izdelek mehansko pobrati. 
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Drugi podatki : Snovi ali trdne ostanke odstraniti na pooblaščenem zbirnem mestu. 

6.4. Sklicevanje na druge oddelke 

Za več informacij glejte oddelek 13. 

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje 

Varnostni ukrepi za varno ravnanje : Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega mesta. Nositi osebno zaščitno opremo. 

Higienski ukrepi : Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Umiti roke po vsaki uporabi. 

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo 

Pogoji skladiščenja : Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. 

7.3. Posebne končne uporabe 

Dodatne informacije niso na voljo 

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 

8.1. Parametri nadzora 

8.1.1 Nacionalne mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu in biološke mejne vrednosti 
 

Dipropylene glycol (25265-71-8) 

Slovenija - Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost 

OEL TWA 100 mg/m³ (inhalable fraction) 

OEL STEL 200 mg/m³ (inhalable fraction) 

8.1.2. Priporočenih postopkih spremljanja 

Dodatne informacije niso na voljo 

8.1.3. Nastajajo onesnaževalci zraka 

Dodatne informacije niso na voljo 

8.1.4. DNEL in PNEC 

Dodatne informacije niso na voljo 

8.1.5. Opredelitev nadzora 

Dodatne informacije niso na voljo 

8.2. Nadzor izpostavljenosti 

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor 

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor: 

Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega mesta. 

8.2.2. Osebna zaščitna oprema 

Simbol(i) za osebno varovalno opremo: 

   

8.2.2.1. Zaščito za oči in obraz 

Zaščita oči: 

Varnostna očala 
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8.2.2.2. Zaščita kože 

Zaščita kože in telesa: 

Nositi ustrezno zaščitno obleko 

 

Zaščita rok: 

Zaščitne rokavice 

8.2.2.3. Zaščita dihal 

Zaščita dihal: 

V primeru nezadostnega prezračevanja nositi ustrezen dihalni aparat 

8.2.2.4. Toplotno nevarnostjo 

Dodatne informacije niso na voljo 

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja 

Nadzor izpostavljenosti okolja: 

Preprečiti sproščanje v okolje. 

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 

Agregatno stanje : Trdno 

Barva : Različne barve. 

Videz : Pasta. 

Vonj : Ni na voljo 

Meja vonja : Ni na voljo 

Tališče/ talilno območje: : Ni na voljo 

Ledišče : Se ne uporablja 

Vrelišče : Ni na voljo 

Vnetljivost : Nevnetljivo 

Meje eksplozivnosti : Se ne uporablja 

Spodnja meja eksplozivnosti : Se ne uporablja 

Zgornja meja eksplozivnosti : Se ne uporablja 

Plamenišče : 260 ° F 

Temperatura samovžiga : Se ne uporablja 

Temperatura razgradnje : Ni na voljo 

pH : Ni na voljo 

pH raztopine : Ni na voljo 

Viskoznost, kinematična : Se ne uporablja 

Topnost : Ni na voljo 

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) : Ni na voljo 

Parni tlak : Ni na voljo 

Parni tlak pri 50° C : Ni na voljo 

Gostota : Ni na voljo 

Relativna gostota : 8,35 

Relativna gostota pare pri 20°C : Se ne uporablja 

Velikost delcev : Ni na voljo 

9.2. Drugi podatki 

9.2.1. Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti 

Dodatne informacije niso na voljo 

9.2.2. Druge varnostne značilnosti 

Dodatne informacije niso na voljo 
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ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 

10.1. Reaktivnost 

Izdelek v običajnih pogojih uporabe, skladiščenja in transporta ni reaktiven. 

10.2. Kemijska stabilnost 

Stabilno v normalnih pogojih. 

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij 

V normalnih pogojih uporabe nevarne reakcije niso znane. 

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti 

Ni - v priporočenih pogojih skladiščenja in ravnanja (glej oddelek 7). 

10.5. Nezdružljivi materiali 

Močni oksidanti. 

10.6. Nevarni produkti razgradnje 

Pri običajnih pogojih skladiščenja in uporabe ne bi smelo prihajati do nevarnih produktov razgradnje. 

ODDELEK 11: Toksikološki podatki 

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008 

Akutna strupenost (oralno) : Ni zaupno. 

Akutna strupenost (dermalno) : Ni zaupno. 

Akutna strupenost (pri vdihavanju) : Ni zaupno. 
 

Dipropylene glycol (25265-71-8) 

LD50, pri zaužitju, podgana 14850 mg/kg 

LD50, pri stiku s kožo, kunec > 5010 mg/kg 

LC50 Inhalacijsko - Podgana > 2,34 mg/l/4h 
 

Jedkost za kožo/draženje kože : Ni zaupno. 
 

Resne okvare oči/draženje : Ni zaupno. 
 

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost 

kože 

: Ni zaupno. 

 

Mutagenost za zarodne celice : Ni zaupno. 
 

Rakotvornost : Ni zaupno. 
 

Strupenost za razmnoževanje : Ni zaupno. 
 

STOT – enkratna izpostavljenost : Ni zaupno. 
 

STOT – ponavljajoča se izpostavljenost : Ni zaupno. 
 

Nevarnost pri vdihavanju : Ni zaupno. 
 

MetaDi and MetaDi II paste  

Viskoznost, kinematična Se ne uporablja 

11.2. Podatki o drugih nevarnostih 

Dodatne informacije niso na voljo 

ODDELEK 12: Ekološki podatki 

12.1. Strupenost 

Ekologija - splošno : Izdelek ne velja za strupenega za vodne organizme in nima dolgotrajnih škodljivih učinkov 

na okolje. 
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Nevarno za vodno okolje, kratkotrajno (akutno) : Ni zaupno. 

Nevarno za vodno okolje, dolgotrajno (kronično) : Ni zaupno. 

Se ne razgrajuje hitro 

12.2. Obstojnost in razgradljivost 

Dodatne informacije niso na voljo 

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih 

Dipropylene glycol (25265-71-8) 

BCF - Ribe [1] 0,3 – 1,4 

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) -0,462 (at 21.7 °C (at pH 6) 

12.4. Mobilnost v tleh 

Dodatne informacije niso na voljo 

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB 

Dodatne informacije niso na voljo 

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev 

Dodatne informacije niso na voljo 

12.7. Drugi škodljivi učinki 

Dodatne informacije niso na voljo 

ODDELEK 13: Odstranjevanje 

13.1. Metode ravnanja z odpadki 

Metode ravnanja z odpadki : Vsebino/posodo odstraniti v skladu z navodili za ločevanje pooblaščenega zbirališča 

odpadkov. 

ODDELEK 14: Podatki o prevozu 

V skladu z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Številka ZN in številka ID 

Ni urejeno s predpisi Ni urejeno s predpisi Ni urejeno s predpisi Ni urejeno s predpisi Ni urejeno s predpisi 

14.2. Pravilno odpremno ime ZN 

Ni urejeno s predpisi Ni urejeno s predpisi Ni urejeno s predpisi Ni urejeno s predpisi Ni urejeno s predpisi 

14.3. Razredi nevarnosti prevoza 

Ni urejeno s predpisi Ni urejeno s predpisi Ni urejeno s predpisi Ni urejeno s predpisi Ni urejeno s predpisi 

14.4. Skupina embalaže 

Ni urejeno s predpisi Ni urejeno s predpisi Ni urejeno s predpisi Ni urejeno s predpisi Ni urejeno s predpisi 

14.5. Nevarnosti za okolje 

Ni urejeno s predpisi Ni urejeno s predpisi Ni urejeno s predpisi Ni urejeno s predpisi Ni urejeno s predpisi 

Dodatne informacije niso na voljo 
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14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika 

Transport po kopnem 

Ni urejeno s predpisi 

 

Prevoz po morju 

Ni urejeno s predpisi 

 

Zračni transport 

Ni urejeno s predpisi 

 

Prevoz po celinskih plovnih poteh 

Ni urejeno s predpisi 

 

Železniški prevoz 

Ni urejeno s predpisi 

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO 

Se ne uporablja 

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki 

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes 

15.1.1. Predpisi EU 

REACH, Priloga XVII (Seznam omejitev) 

Ne vsebuje snovi, za katere veljajo omejitve iz Priloge XVII Uredbe REACH 

REACH, Priloga XIV (Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije) 

Ne vsebuje nobene snovi s seznama v Prilogi XIV Uredbe REACH 

REACH, Seznam kandidatnih snovi (SVHC) 

Ne vsebuje nobene snovi s seznama snovi kandidatk REACH 

Uredba PIC (Soglasje po predhodnem obveščanju) 

Ne vsebuje snovi, za katere velja Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih 

kemikalij. 

Uredba POP (Obstojna organska onesnaževala) 

Ne vsebuje snovi, za katere velja Uredba (EU) št. 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o obstojnih organskih 

onesnaževalih 

Uredba o ozonu (1005/2009) 

Ne vsebuje snovi, za katere velja UREDBA (ES) št. 1005/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. septembra 2009 o snoveh, ki 

tanjšajo ozonski plašč. 

Uredba o predhodnih sestavinah za eksplozive (2019/1148) 

Ne vsebuje snovi, za katere velja Uredba (EU) št. 2019/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o trženju in uporabi predhodnih 

sestavin za eksplozive. 

Uredba o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (273/2004) 

Ne vsebuje snovi, za katere velja Uredba (ES) 273/2004  Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o proizvodnji in dajanju v 

promet določenih snovi, ki se uporabljajo pri nezakoniti proizvodnji nedovoljenih drog in psihotropnih snovi. 

15.1.2. Nacionalni predpisi 

Dodatne informacije niso na voljo 

15.2. Ocena kemijske varnosti 

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena 
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ODDELEK 16: Drugi podatki 

Razvrstitev je v skladu s/z : ATP 12 

Varnostni list, EU 

ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI Podatki na tem varnostnem listu so bili pridobljeni iz virov, za katere menimo, da so verodostojni. Vendar pa so 

podani brez garancije, izrecne ali implicitne, o njihovi točnosti. Pogoji ali načini ravnanja z izdelkom, skladiščenje, uporaba in odstranjevanje izdelka 

niso pod našim nadzorom in morda za to niti nimamo ustreznega znanja. Iz tega in drugih razlogov zavračamo vsakršno odgovornost za izgubo, 

škodo ali stroške, ki so nastali pri ravnanju z izdelkom ter skladiščenju, uporabi in odstranitvi le-tega ali so s tem povezani. Varnostni list je bil 

pripravljen za ta izdelek in se mora rabiti samo zanj. Če se izdelek uporablja kot sestavni del nekega drugega izdelka, podatki v tem varnostnem 

listu morda ne veljajo 


