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ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŢBE/PODJETJA 

1.1 Identifikator izdelka 

 

  
 

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe 
Uporaba snovi/zmesi 

 Kemikalije za čiščenje vode 
 Priporočene omejitve uporabe 

 - 

  
1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista 

 

1.4 Telefonska številka za nujne primere 

  
 

ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI 

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi 

Razvrščanje v skladu z Uredbo (EU) 1272/2008(CLP)
V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 ne predstavlja nevarne snovi ali mešanice.;  

Klasifikacija v skladu z Direktivama EU 67/548/EGS ali 1999/45/ES
Ni nevarna snov ali zmes v skladu z direktivami 67/548/EGS ali 1999/45/ES. 

 
2.2 Elementi etikete 

Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008) 

Stavki o nevarnosti :  V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 ne 
predstavlja nevarne snovi ali mešanice. 

 

 

  

                                   
klic v sili 112

Telefonska številka dobavitelja za klic v sili:

V primeru nezgode pokličemo center za obveščanje:       

00386 1519 05 03 v delovnem času od 8.00 do 16.00

 Trgovsko ime proizvoda

 FLOKULANT R2

 Grec d.o.o.
            Cesta Andreja Bitenca 68
            1000 Ljubljana
             info@grec.si
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2.3 Druge nevarnosti 

Nasveti 
 
; Z vodo tvori spolzke/oljnate sloje.  
Potencialni učinki na okolje; Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske 
in strupene (PBT) ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.  
 
 

 
 
 

ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH 

3.2 Zmesi 

Kemijska narava zmesi  Anionski poliakrilamid. 
 

Brez nevarnih sestavin v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006  

Dodatne informacije 

 Popolno besedilo stavkov 'R' omenjenih v tem Poglavju, je v Poglavju 16. 
 Za celotno besedilo H-izjav, omenjeno v tem poglavju, glej 16. poglavje. 

   

ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ 

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč 
Vdihavanje
 Potrebna je odstranitev na svež zrak. Če pride do težav z dihanjem, se posvetujte z zdravnikom. 

Stik s koţo
 Takoj umijte/operite z milom in obilo vode.  

Stik z očmi
 Takoj začeti izpirati z obilo vode, tudi pod očesnim vekam, najmanj 15 minut.  

Zauţitje
 Izprati usta z vodo. Če se pojavijo simptomi, poklicati zdravnika. NE sprožati bruhanja. Nikoli ne dajajte 

nezavestni osebi ničesar peroralno(v usta). 
 
4.2  Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 

Simptomi :   Ni razpoložljivih informacij. 
 

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja 

Oskrba, obdelava :   Simptomatsko zdravljenje. 
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ODDELEK 5: PROTIPOŢARNI UKREPI 

5.1 Sredstva za gašenje 
Sredstva za gašenje :   Razpršena voda 
   Suha kemikalija 
   Ogljikov dioksid (CO2) 

 
5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo 
 Prah utegne tvoriti eksplozivno zmes v zraku.  

 
 
5.3 Nasvet za gasilce 
 V primeru požara nosite neodvisen dihalni aparat.  

 
 

ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH 

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili 
 Za osebno zaščito glejte poglavje 8.  

6.2 Okoljevarstveni ukrepi 
 Ne izpuščajte v okolje.  

6.3 Metode in materiali za zadrţevanje in čiščenje 
 Na mokri podlagi proizvod postane spolzek. Prevzamite s strojem in odložite v ustrezne zabojnike za 

odstranitev. Splaknite z vodo. Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Odstranite v skladu z lokalnimi 
in nacionalnimi predpisi. 

 

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE 

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje 

 Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Proizvod je higroskopičen. Zaščititi 
pred vlago. 

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdruţljivostjo 

 Hranite/skladiščite v originalnem vsebniku.  
Materiali za embaliranje 
 Neprimeren material: Da bi se izognili razpadanju proizvoda in rjavenju opreme, ne uporabljajte železne, 

bakrene ali aluminijeve zabojnike ali opremo. 
Materiali, ki se jim je treba izogniti: 
 Močni oksidanti 

 Obstojnost pri skladiščenju: 

Temperatura pri 
skladiščenju 

5 - 27 °C 
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Drugi podatki Obstojno pri priporočenih pogojih skladiščenja. 
 

  
 
7.3 Posebne končne uporabe 

  
Ni navedeno 

  
 

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA 

 
8.1 Parametri nadzora 

 Ne vsebuje sestavin z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost. 
 

 

8.2 Nadzor izpostavljenosti 

 
8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor 
 Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Umijte si roke in obraz pred odmori 

in takoj po rokovanju s proizvodom. Preprečiti stik s kožo in očmi. Ne vdihavati prahu. Zagotoviti postaje 
za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta. 

 Zagotovite zadostno prezračevanje.  

 

8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema 
Zaščita rok 

 Material, iz katerega so narejene rokavice: Nitrilni kavčuk, Preskus prepustnosti ni na voljo za ta 
proizvod. 

 Upoštevajte navodila o propustnosti in času prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic. Prav tako 
upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in 
čas stika. 

 
Varovanje oči
 Varovalna očala  

Zaščita koţe in telesa 
 Zaščitna obleka.  

 
Zaščita dihal
 Ob nezadostnem prezračevanju nositi opremo za zaščito dihal. (filter P2) 

 
8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja 
 Ni razpoložljivih podatkov  
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ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 

Splošni podatki (izgled, vonj)  

Fizikalni podatki trdno, prah 
 
 

Barva bela 
 

Vonj brez vonja 
  

 
Pomembne informacije o zdravju, varnosti in okolju 

pH  
Ni smiselno 

Tališče/ledišče  
ni določena 

Plamenišče  
Ni smiselno 

 
Eksplozivne lastnosti: 

Spodnja eksplozivna meja  
Ni razpoložljivih podatkov 

Zgornja eksplozivna meja   
Ni razpoložljivih podatkov 

Nasipna gostota 650 - 850 kg/m³ 
 

Topnost: 

Topnost v vodi  
Omejuje ga viskoznost. 

Temperatura samovţiga > 150 °C 
Toplotni razpad/razgradnja > 150 °C 

  
Oksidativno  

Snov ali zmes ni označena kot oksidativna. 
 

 
 

9.2 Drugi podatki 
 

Površinska napetost Ni smiselno 
Razjede  

 

ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 

10.1 Reaktivnost 

Ni razpoložljivih podatkov 

10.2 Kemijska stabilnost 
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Stabilno pri normalnih pogojih. 

10.3 Moţnost poteka nevarnih reakcij 

Nevarne reakcije : Ne pride do nevarne polimerizacije. 
 

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti 

Pogoji, ki se jim je treba 
izogniti 

: Izogibajte se stiku z alkalnimi materiali, ki razgradijo polimer. 
 

10.5 Nezdruţljivi materiali 

Materiali, ki se jim je treba 
izogniti 

: Močni oksidanti 
 

10.6 Nevarni produkti razgradnje 

Nevarni produkti razgradnje : Amoniak 
Ogljikova oksida 
Dušikovi oksidi (NOx) 
 

Toplotni razpad/razgradnja : > 150 °C 
 

 

ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI 

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih 

Akutna strupenost 

 
Za prikazane rezultate akutne toksičnosti lahko velja, da niso rezultati dejanskega preskusa tega 
materiala, ampak temeljijo na podobnem preskušenem materialu.  
LD50/Oralno/Podgana:  > 5 000 mg/kg 
Opombe:ocenjeno 
Podatki temeljijo na toksikoloških lastnostih posameznih sestavin proizvoda.  

LC50/Vdihavanje/4 h/Podgana:  > 20 mg/l 
Opombe: ocenjeno 

  
LD50/Kožno/Kunec:  > 10 000 mg/kg 
Opombe: ocenjeno 

  
 
Draţilnost in jedkost  

Koža:  
Ne draži kože   
 
Oči:  
Ne draži oči   
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Preobčutljivost 

 
Ne povzroča preobčutljivosti.   

 
Dolgoročna nevarnost/tveganje  

Strupenost pri ponovljenih odmerkih 
 
Opombe: Ni razpoložljivih podatkov  

 
Rakotvornost 

 
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.  

 
Mutagenost 

 
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.  

 
 
Strupenost za razmnoževanje 

 
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.  

 

 
  

ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI 

12.1 Strupenost 

Strupenost za vodo 

_ 

 
Opombe: Navedeni ekotoksikološki podatki temeljijo na strukturno ali kompozicijsko podobnemu 
proizvodu. 

 

LC50/96 h/Lepomis macrochirus (sončni ostriž)/Akutna strupenost/Napotek za testiranje skladno z 
metodo OECD 203: > 100 mg/l 
Opombe: pitna voda 

 

LC50/96 h/Oncorhynchus mykiss (Šarenka)/Akutna strupenost/Napotek za testiranje skladno z metodo 
OECD 203: > 100 mg/l 
Opombe: pitna voda 
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Opombe: Navedeni ekotoksikološki podatki temeljijo na strukturno ali kompozicijsko podobnemu 
proizvodu. 
EC50/48 h/Daphnia magna (Vodna bolha)/Imobilizacija/OECD Testna smernica 202: > 100 mg/l 
EC50/10 d/Corophium volutator (postranice)/Imobilizacija/OECD Testna smernica 202: 1 415 mg/l 
EC50/48 h/Acartia tonsa (ceponožci)/Imobilizacija/OECD Testna smernica 202: 342 mg/l 
 
Opombe: Navedeni ekotoksikološki podatki temeljijo na strukturno ali kompozicijsko podobnemu 
proizvodu. 
IC50/72 h/Skeletonema costatum (diatomeja)/Inhibicija rasti/OECD Testna smernica 201: 2 276 mg/l 
IC50/72 h/Zelene alge (selenastrum capricornutum)/Inhibicija rasti/OECD Testna smernica 201: > 100 
mg/l 

 
Strupenost za druge organizme 

 
Ni razpoložljivih podatkov  

 

 

12.2 Obstojnost in razgradljivost 

Biotična razgradljivost:  
Testiranje nastanka CO2/Smernica za preskušanje OECD 301 B/28 d: < 70 %   

 
  
Testiranje v zaprti steklenici/Smernica za preskušanje OECD 301 D/28 d: < 70 %   
 
Polimerna sestavina je biološko težje razgradljiva.  

 
12.3 Zmoţnost kopičenja v organizmih 

 
Bioakumulacija je malo verjetna. Zaradi visoke molekulske mase polimerove difuzije, ki prehaja skozi 
biološke membrane, je zelo majhna.  

12.4.Mobilnost v tleh 

Mobilnost 

Topnost v vodi: Omejuje ga viskoznost. 
Površinska napetost: Ni smiselno 

 
12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB 

Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno 
obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več. 
 

 
12.6 Drugi škodljivi učinki 
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Ni razpoložljivih podatkov   
Dodatne okoljevarstvene informacije: Navedeni ekotoksikološki podatki temeljijo na strukturno ali 
kompozicijsko podobnemu proizvodu. Ta material ni razvrščen kot nevaren za okolje.  

 

ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE 

13.1 Metode ravnanja z odpadki 
Proizvod Reciklaža, predelava in ponovna uporaba materialov je 

priporočena, če to dovolijo predpisi.Če recikliranje ni izvedljivo, 
odstranite v skladu z lokalnimi uredbami. 

Kontaminirana 
embalaţa/pakiranje 

Odstraniti v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.  

 

ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU 

14.1 Številka ZN  

 
Transport po kopnem 

 Ni razvrščen kot nevaren v smislu transportnih predpisov. 

 
Pomorski transport

 Ni razvrščen kot nevaren v smislu transportnih predpisov. 

 
Zračni transport 
 Ni razvrščen kot nevaren v smislu transportnih predpisov. 
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika 
  

Nobena znana. 

 

ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI 

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

 
 

 
Drugi predpisi : Nobeno 

 

 
Prijavni status 

 : Vse sestavine tega proizvoda so uvrščene na seznamu 
kemičnih snovi TSCA Združenih držav ali pa njihova uvrstitev 
na seznamu kemičnih snovi TSCA Združenih držav ni 
obvezna. 
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 :  
 : Vse sestavine tega proizvoda so uvrščene na Evropskem 

seznamu obstoječih kemičnih snovi (EINECS) ali pa njihova 
uvrstitev na Evropskem seznamu obstoječih kemičnih snovi 
(EINECS) ni obvezna. 

 : Vse sestavine tega proizvoda so uvrščene na Kanadskem 
seznamu domačih snovi (DSL) ali pa njihova uvrstitev na 
Kanadskem seznamu domačih snovi (DSL) ni obvezna. 

 : Vse sestavine tega proizvoda so uvrščene na seznamu 
Japonskih novih in obstoječih kemičnih snovi (ENCS) ali pa 
njihova uvrstitev na seznamu Japonskih novih in obstoječih 
kemičnih snovi (ENCS) ni obvezna. 

 : Vse sestavine tega proizvoda so uvrščene na Avstralskem 
seznamu kemičnih snovi (AICS) ali pa njihova uvrstitev na 
Avstralskem seznamu kemičnih snovi (AICS) ni obvezna. 

 : Vse sestavine tega proizvoda so uvrščene na Korejskem 
seznamu obstoječih kemičnih snovi (KECL) ali pa njihova 
uvrstitev na Korejskem seznamu obstoječih kemičnih snovi 
(KECL) ni obvezna. 

 : Vse sestavine tega proizvoda so uvrščene na Filipinskem 
seznamu kemikalij in kemičnih snovi (PICCS) ali pa njihova 
uvrstitev na Filipinskem seznamu kemikalij in kemičnih snovi 
(PICCS) ni obvezna. 

 : Vse sestavine tega proizvoda so uvrščene na Kitajskem 
seznamu ali pa njihova uvrstitev na Kitajskem seznamu ni 
obvezna. 

 : Vse sestavine tega izdelka so vključene v tajvanski popis 
zakona o nadzoru strupenih kemičnih snovi. 

 : Vse sestavine tega produkte so vključene v Novozelandski 
seznam (NZIoC) oziroma zanje ne obstaja obveznost vključitve 
v Novozelandski seznam (NZIoC). 
 

 
15.2 Ocena kemijske varnosti 

Ocenitev kemijske varnosti ni potrebna za to mešanico. 
 

ODDELEK 16: DRUGI PODATKI 

Nasvete o usposabljanju 

Pred uporabo proizvoda preberite varnostni list. 
Dodatne informacije 

Informacija v tem Varnostnem podatkovnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju, 
informacijah in prepričanju na dan njegove objave. Informacija je zasnovana samo kot 
napotilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, 
transport, odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot specifikacija jamstev in 
kakovosti. Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo 
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veljavna za tak material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali 
postopkom, razen če to ni posebej navedeno v tekstu.  

Vire ključnih podatkov, uporabljenih za sestavo dokumentacije 

Predpisi, literature, preskusi  
Dopolnila, izbris, spremembe 

Pomembne spremembe so označene z navpičnimi črtami.  
 

 
  

 
 

 

 
 
 
 


