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1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 

 
1.1 Identifikator izdelka 
 
Trgovska oznaka   Waterclean Mehrbereichskonditionierer Plus 

UFI: KK9N-5ES0-9H75-KGAE 
 
Sinonim   Regenerator 
 
1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe 
 
Identificirane uporabe:  Dezinfekcijsko sredstvo, PT2 
Odsvetovane uporabe:     Ni podatka 
 
1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista 
 
Proizvajalec/dobavitelj:      Prodajalec: 
Strickerchemie GmbH     MAREMICO d.o.o. 
Koppelweg 9       Šlandrova ulica 4 
D- 49681 Garrel      1231 Ljubljana - Črnuče 
 
Tel: +49 4474-93402-0     tel: 00 386 1 56 10 900 
Fax: +49 04474-93402-29 
  
Elektronski naslov odgovorne osebe za sestavo varnostnega lista: 
Ulf Heggenberger E-Mail: u.heggenberger@strickerchemie.de 
Stefan Stricker E-Mail s.stricker@strickerchemie.de 
 
1.4 Telefonska številka za nujne primere 
 
Klic v sili v Sloveniji: 112 
 

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI 

 
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi 
 
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) Št. 1272/2008  
 
Acute Tox. 4 *, H302 
Skin Corr. 1A, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 2, H411 
 
Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16. 
 
Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje 
Dodatne informacije niso na voljo 
 
2.2 Elementi etikete 
 
Označevanje na podlagi     uredbe 1272/2008/ES 
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Piktogrami: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opozorilna beseda: Nevarno 
 
Stavki o nevarnosti: 
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. 
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
 
Previdnostni stavki: 
Splošno 
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. 
P102 Hraniti zunaj dosega otrok. 
 
Preprečevanje 
P260 Ne vdihavati hlapov. 
P273 Preprečiti sproščanje v okolje. 
P280 Nositi zaščito za oči, zaščito za obraz, zaščitno obleko, zaščitne rokavice. 
 
Odziv  
P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzivati bruhanja. 
P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo 
z vodo/prho. 
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne 
leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. 
P310 Takoj pokličite zdravnika, CENTER ZA ZASTRUPITVE. 
P391 Prestreči razlito tekočino. 
 
Skladiščenje 
P405 Hraniti zaklenjeno. 
 
Odstranitev 
P501 Odstraniti vsebino/posodo v odobrenem obratu za odlaganje odpadkov. 
 
2.3 Druge nevarnosti  
 
Rezultati ocene PBT in vPvB 
Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev PBT iz priloge XIII uredbe REACH. 
Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev vPvB iz priloge XIII uredbe REACH. 
 
Lastnosti endokrinih motilcev 
Ni podatka 
          

3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH 

 
3.2 Zmes 
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Kemijsko ime CAS 
ES št. 

Indeks št. 

REACH reg.št. Vsebnost 
v ut. % 

Razvrstitev po Uredbi 
1272/2008/ES 

Alkil (C12–16) 
dimetilbenzil amonijev 
klorid;  
kvaterne amonijeve 
spojine, benzil-C12–16-
alkildimetil, kloridi 

68424-85-1 
270-325-2 

- 

01-
2119965180-

41-XXXX 

20 - < 25 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Skin Corr. 1B, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

 
Posebne mejne koncentracije, M-faktor in ocena akutne strupenosti 

Kemijsko ime CAS 
ES št. 

Indeks št. 

Vsebnost 
v ut. % 

M-faktor 

Alkil (C12–16) 
dimetilbenzil amonijev 
klorid 

68424-85-1 
270-325-2 

- 

20 - < 25 M Acute = 10 
 

 
Nanooblike in lastnosti delcev 
Ni podatka 
 
Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16. 
 

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ 

 
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč 
 
Splošno 
Zagotoviti da se zdravstveno osebje zaveda vpletenih snovi, in da izvede varnostne ukrepe, da se pred 
njimi zavaruje. 
 
Vdihavanje  
Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Poiščite zdravniško 
pomoč/oskrbo. 
 
Stik s kožo   
Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. Takoj umiti z veliko količino 
vode. Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
 
Stik z očmi  
Takoj in dlje časa izpirati z vodo pri široko odprtih vekah (najmanj 15 minut). Odstranite kontaktne leče, 
če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj poiskati zdravniško pomoč. 
 
Zaužitje  
Ne izzvati bruhanja. Usta temeljito sprati. Takoj poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
 
4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 
    
Simptomi/ učinki po stiku s kožo: Povzroča hude opekline. 
Simptomi/ učinki po zaužitju: Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
 
4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja        
 
Simptomatsko zdravljenje. 
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5. PROTIPOŽARNI UKREPI 

 
5.1 Sredstva za gašenje  
 
Ustrezna sredstva za gašenje   
Uporabljati ustrezna sredstva za gašenje okoliških požarov. 
 
Neustrezna sredstva za gašenje   
Ne gasiti z vodnim curkom, ker se ogenj tako samo razširi. 
 
5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo 
 
Nevarni produkti razgradnje v primeru požara 
Med požarom lahko pride do nastanka plinov, ki so nevarni za zdravje. Dušikovi oksidi. Ogljikovi oksidi 
(CO, CO2). Vodikov klorid. 
 
5.3 Nasvet za gasilce 
 
Posebna zaščitna oprema za gasilce    
Ne posredovati brez ustrezne zaščitne opreme. Avtonomen dihalni aparat. Popolna zaščita telesa. 
 
Nasveti o zaščitnih ukrepih med gašenjem požara 
Odstraniti posode z območja požara, če je to mogoče storiti brez ogrožanja lastne varnosti. Uporabljati 
običajne gasilske postopke in upoštevati nevarnosti zaradi drugih vpletenih snovi. 
       

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH 

 
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili 
 
6.1.1 Za neizučeno osebje 
Postopki v sili: Prezračiti območje razlitja. Ne izpostavljati odprtemu plamenu in iskram ter prepovedano 
kajenje. Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. Preprečiti stik s kožo in z očmi. 
 
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. Obvestiti oblasti, če izdelek vstopi v kanalizacijo ali javne vode. 
   
6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje     
 
Za zadrževanje 
Prestreči razlito tekočino. 
 
Postopki čiščenja 
Velika razlitja ali razsutja: Ustaviti tok snovi, če se to lahko stori brez tveganja. Zajeziti razliti material, 
kjer je to mogoče in ga dati v posode. Absorbirati z vermikulitom, suhim peskom ali zemljo in prenesti v 
posode. Ko je izdelek odstranjen, področje sprati z vodo. Manjša razlitja: Razlito tekočino absorbirati z 
vpojnim materialom. Površino temeljito očistiti, da se odstrani ostanke kontaminacije. Nikoli ne vračajte 
razlitega materiala v originalne posode za ponovno uporabo. 
 
Drugi podatki 
Snovi ali trdne ostanke odstraniti na pooblaščenem zbirnem mestu. Alkalije. Ne zavreči v kanalizacijo ali 
v vodne tokove brez nevtralizacije. 
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6.4 Sklicevanje na druge oddelke 
  
Za več informacij glejte oddelek 13. 
 

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE 

 
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje 
 
Varnostni ukrepi za varno ravnanje 
Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje 
prepovedano. Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine. Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker. 
Preprečiti statično naelektrenje. V posodi se lahko zbirajo vnetljivi hlapi. Uporabljati eksplozijsko varno 
opremo. Nositi osebno zaščitno opremo. Pred uporabo pridobiti posebna navodila. Ne uporabljajte, 
dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem 
prostoru. Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. Preprečiti sproščanje v okolje. 
Preprečiti stik s kožo, očmi ali oblačili. 
 
Higienski ukrepi 
Vedno se držati pravilnega ravnanja, kar se osebne higiene tiče, kot je umivanje po ravnanju s 
sestavinami in pred jedjo in/ali kajenjem. Redno prati delovno obleko in zaščitno opremo, da se 
kontaminacijo odstrani. Ravnati v skladu z dobro industrijsko higiensko prakso. 
    
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo 
 
Tehnični ukrepi 
Zagotoviti ustrezno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. 
 
Pogoji skladiščenja 
Hraniti zaklenjeno. Hraniti na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Ne izpostavljati 
temperaturam nad 50 °C/122 °F. Hraniti izven dosega otrok. 
  
7.3 Posebne končne uporabe   
 
Razkužilo/Sredstvo za razkuževanje/Dezinfekcijsko sredstvo. 
 

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA 

 
8.1 Parametri nadzora 
 
8.1.1. Nacionalne mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu in biološke mejne 
vrednosti 
 
Dodatne informacije niso na voljo 
 
Vir za Slovenijo: Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem 
pri delu (Uradni list RS, št. 72/2021) 
 
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 
amonijeve spojine, benzil-C12–16-alkildimetil, kloridi (68424-85-1) 
DNEL/DMEL (delavci) 
Dolgotrajno - sistemski učinki, dermalno: 5,7 mg/kg telesne teže/dan 
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Dolgotrajno - sistemski učinki, vdihavanje: 3,96 mg/m³ 
DNEL/DMEL (splošna populacija) 
Dolgotrajno - sistemski učinki, oralno: 3,4 mg/kg telesne teže/dan 
Dolgotrajno - sistemski učinki, vdihavanje: 1,64 mg/m³ 
Dolgotrajno - sistemski učinki, dermalno: 3,4 mg/kg telesne teže/dan 
PNEC (Voda) 
PNEC voda (sladka voda): 0,001 mg/l 
PNEC voda (morska voda): 0,001 mg/l 
PNEC voda (občasno, sladka voda): 0 mg/l 
PNEC (Sediment) 
PNEC sediment (sladka voda): 12,27 mg/kg suhe teže 
PNEC sediment (morska voda): 13,09 mg/kg suhe teže 
PNEC (Tla) 
PNEC tla: 7 mg/kg suhe teže 
PNEC (ČN - čistilna naprava) 
PNEC čistilna naprava za odpadne vode: 0,4 mg/l 
 
8.1.5. Opredelitev nadzora 
Dodatne informacije niso na voljo 
 
8.2 Nadzor izpostavljenosti 
 
8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor 
 
Uporabljati je treba dobro ventilacijo (tipično 10 zamenjav zraka na uro). Hitrost zračenja naj odgovarja 
pogojem. Da koncentracije v zraku ostanejo pod priporočenimi mejnimi vrednostmi izpostavljenosti, 
uporabljati digestorije, lokalno prezračevanje prostorov ali druge tehnične ukrepe. Če mejne vrednosti 
niso predpisane, držati koncentracije v zraku na sprejemljivem nivoju. 
 
8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema 
 
Osebna zaščitna oprema: 
Opremo za osebno zaščito izbrati v skladu s standardi SIST EN in po dogovoru z dobaviteljem zaščitne 
opreme. 
 
(a) zaščita za oči/obraz  
Zaščitna očala s stransko zaščito (SIST EN 166). 
 
(b) zaščita kože 

(i) zaščita rok  
Zaščitne rokavice (SIST EN ISO 374). Neopren. Rokavice iz nitrilne gume. Priporočilo je veljavno le 
za dobavljeni proizvod in navedeno uporabo. Posebni delovni pogoji (npr. toplotne ali mehanske 
obremenitve, ki odstopajo od preskusnih pogojev) lahko zmanjšajo zaščitni učinek priporočene 
rokavice. 

 
(ii) drugo  
Nositi ustrezno zaščitno obleko. Zaščitna oblačila z dolgimi rokavi. (SIST EN 14605, SIST EN ISO 
13982)  

 
(c) zaščita dihal  
Če tehnični ukrepi koncentracij v zraku ne znižajo na priporočene mejne vrednosti (kjer veljajo) ali pa na 
sprejemljiv nivo (v državah, kjer mejne vrednosti niso predpisane zakonsko), je treba nositi odobren 
respirator. Vrsta filtra: B-(E)-P2 
 
(d) toplotna nevarnost 
Nosite ustrezno oblačilo za termično zaščito, kadar je to potrebno. 
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(e) drugi podatki 
Vedno se držati pravilnega ravnanja, kar se osebne higiene tiče, kot je umivanje po ravnanju s 
sestavinami in pred jedjo in/ali kajenjem. Redno prati delovno obleko in zaščitno opremo, da se 
kontaminacijo odstrani. 
 
8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja 
 
Preprečiti sproščanje v okolje. Obvesti ustrezne vodstveno ali nadzorno osebje vseh okoljskih javnosti. 
 

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 

 
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 
 

Agregatno stanje Tekoče 

Barva Brezbarvna do bledo rumena 

Vonj Značilen 

Tališče/ledišče Ni na voljo 

Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča ≈ 100°C 

Vnetljivost Ni na voljo 

Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti Ni na voljo 

Plamenišče Ni na voljo 

Temperatura samovžiga Ni na voljo 

Temperatura razgradnje Ni na voljo 

pH 
6 – 9 pri 20°C (10% kvaterne amonijeve spojine, 
benzil-C8–18-alkildimetil, kloridi) 

Kinematična viskoznost 
133 mm²/s pri 20°C (kvaterne amonijeve spojine, 
benzil-C8–18-alkildimetil, kloridi) 

Topnost v vodi Se meša z vodo 

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda Ni na voljo 

Parni tlak Ni na voljo 

Gostota in/ali relativna gostota 
0,98 g/cm³ @ 20°C (kvaterne amonijeve spojine, 
benzil-C8–18-alkildimetil, kloridi) 

Relativna parna gostota Ni na voljo 

Lastnosti delcev Ni na voljo 

 
9.2 Drugi podatki   
 
Temperatura vžiga: 370°C (kvaterne amonijeve spojine, benzil-C8–18-alkildimetil, kloridi) 
Viskoznost, dinamična: 130 mPa·s pri 20°C (kvaterne amonijeve spojine, benzil-C8–18-alkildimeti, 
kloridi) 
 

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 

 
10.1 Reaktivnost   
 
Izdelek v običajnih pogojih uporabe, skladiščenja in transporta ni reaktiven. 
 
10.2 Kemijska stabilnost     
 
Stabilno pri normalnih pogojih. 
            
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij 
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Pri normalnih pogojih uporabe nevarne reakcije niso znane. 
 
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti     
 
Zaščititi pred sončno svetlobo. Viri UV-žarkov. Toplota. 
 
10.5 Nezdružljivi materiali 
 
Dodatne informacije niso na voljo. 
 
10.6 Nevarni produkti razgradnje 
 
Ogljikovi oksidi (CO, CO2). Klorovodik. Dušikovi oksidi. 
     

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI 

 
11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008 
 
(a) akutna strupenost 
Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
 
Regenerator 
ATE CLP (oralno): 1000 – 2000 mg/kg 
 
Kvaterne amonijeve spojine, benzil-C12–16-alkildimetil, kloridi (68424-85-1) 
LD50, pri zaužitju, podgana: 300 – 2000 mg/kg 
           
(b) jedkost za kožo/draženje kože   
Povzroča hude opekline kože. 
pH: 6 – 9 pri 20°C (10% kvaterne amonijeve spojine, benzil-C8–18-alkildimetil, kloridi) 
 
(c) resne okvare oči/draženje 
Povzroča hude poškodbe oči. 
pH: 6 – 9 pri 20°C (10% kvaterne amonijeve spojine, benzil-C8–18-alkildimetil, kloridi) 
 
(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 
     
(e) mutagenost za zarodne celice   
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 
 
(f) rakotvornost      
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 
 
(g) strupenost za razmnoževanje   
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 
 
(h) STOT – enkratna izpostavljenost 
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 
 
(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost 
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 
 
(j) nevarnost pri vdihavanju 
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. 
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11.2 Podatki o drugih nevarnostih 
 
11.2.1 Lastnosti endokrinih motilcev 
Ni podatka 
 
11.2.2 Drugi podatki 
Regenerator 
Viskoznost, kinematična: 133 mm²/s pri 20°C (kvaterne amonijeve spojine, benzil-C8–18-alkildimetil, 
kloridi) 
 

12. EKOLOŠKI PODATKI 

 
12.1 Strupenost  
 
Nevarno za vodno okolje, kratkotrajno (akutno): Zelo strupeno za vodne organizme. 
Nevarno za vodno okolje, dolgotrajno (kronično): Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
 
Kvaterne amonijeve spojine, benzil-C12–16-alkildimetil, kloridi (68424-85-1) 
LC50 - Ribe [1]: 0,515 mg/l 96h, Lepomis macrochirus (ostriž) 
EC50 - Raki [1]: 0,016 mg/l 48h, Daphnia magna (velika vodna bolha) 
NOEC kronično ribe: 0,2737 mg/l 7d, Pimephales promelas 
NOEC kronično lupinarji: 0,0125 mg/l 21d, Daphnia magna (velika vodna bolha) 
    
12.2 Obstojnost in razgradljivost 

 
Dodatne informacije niso na voljo 
 
12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih 
 
Kvaterne amonijeve spojine, benzil-C12–16-alkildimetil, kloridi (68424-85-1) 
BCF - Ribe [1]: 66,74 Lepomis macrochirus (ostriž) 
Zmožnost kopičenja v organizmih (Log Pow): 1,01 
 
12.4 Mobilnost v tleh 
 
Dodatne informacije niso na voljo 
 
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB 
 
Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev PBT iz priloge XIII uredbe REACH. 
Ta snov/zmes ne izpolnjuje kriterijev vPvB iz priloge XIII uredbe REACH. 
 
12.6 Lastnosti endokrinih motilcev 
 
Ni podatka 
 
12.7 Drugi škodljivi učinki  
 
Od tega izdelka ni pričakovati drugih škodljivih učinkov za okolje (kot npr. tanjšanje ozonskega plašča, 
možnost za fotokemičen nastanek ozona, endokrine motnje, potencial za globalno segrevanje). 
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13. ODSTRANJEVANJE 

 
13.1 Metode ravnanja z odpadki 
      
Regionalna zakonodaja (odpadki) 
Prazni kontejnerji ali linijske ladje lahko vsebujejo nekaj ostankov izdelka. To snov in njeno embalažo je 
treba odstranjevati na varen način (glejte: Navodila za odstranjevanje). Odstranite v skladu z lokalnimi 
predpisi. 
 
Metode ravnanja z odpadki 
Zbrati in ponovno uporabiti ali odstraniti v tesno zaprtih posodah na odobrenem odlagališču za odpadke. 
Ne kontaminirajte ribnikov, vodnih poti ali jarkov s kemikalijo ali rabljeno posodo. Preprečiti vsakršen 
prodor v kanalizacijo ali vodne tokove. Vsebino/posodo odstraniti v skladu z navodili za ločevanje 
pooblaščenega zbirališča odpadkov. 
 
Koda evropskega kataloga odpadkov 
Kodo je treba odpadkom pripisati po posvetu med uporabnikom, proizvajalcem in podjetjem za 
odstranjevanje odpadkov.  
07 06 01* - vodne pralne tekočine in matične lužnice  
15 01 10* - embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali ostanke, onesnažene z nevarnimi snovmi 
 
Nacionalni predpisi glede odpadkov: 
 - Uredba o odpadkih  
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo  
 

14. PODATKI O PREVOZU 

 
14.1 Številka ZN in številka ID: 
 
UN 1903 
 
14.2 Pravilno odpremno ime ZN:     
 
SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJO, TEKOČE, JEDKO, N.D.N. (kvaterne amonijeve spojine, benzil-C12–
16-alkildimetil, kloridi) 
 
DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-C16-
alkyldimethyl, chlorides) 
 
14.3 Razredi nevarnosti prevoza:     
 
8 
 
14.4 Skupina embalaže:         
 
II 
 
14.5 Nevarnosti za okolje:   
 
Da 
Onesnaževalec morja 
 
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:   
 
Transport po kopnem 
Razvrstitveni kod (ADR): C9 
Posebne določbe (ADR): 274 
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Omejene količine (ADR): 1l 
Navodila za pakiranje (ADR): P001, IBC02 
Številka nevarnosti: 80 
Koda omejitev za predore (ADR): E 
 
Zračni transport 
Izvzete količine za potniško in tovorno letalo (IATA): E2 
Omejene količine za potniško in tovorno letalo (IATA): Y840 
Največja omejena neto količina za potniško in tovorno letalo (IATA): 0.5L 
Navodila za pakiranje za potniško in tovorno letalo (IATA): 851 
Največja neto količina za potniško in tovorno letalo (IATA): 1L 
Navodila za pakiranje za transport izključno s tovornim letalom (IATA): 855 
Največja neto količina za transport izključno s tovornim letalom (IATA): 30L 
Posebne določbe (IATA): A3, A803 
Koda ERG (IATA): 8L 
 
Prevoz po celinskih plovnih poteh 
Razvrstitveni kod (ADN): C9 
Posebne določbe (ADN): 274 
Omejene količine (ADN): 1 L 
 
Železniški prevoz 
Razvrstitveni kod (RID): C9 
Posebne določbe (RID): 274 
Omejene količine (RID): 1L 
Navodila za pakiranje (RID): P001, IBC02 
Identifikacijska št. nevarnosti (RID): 80 
 
14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO:  
 
Ni uporabno 
 

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI 

 
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes 
   
Evropska unija 
 
Uredba 1907/2006/ES (REACH); Uredba 1272/2008/ES 
 
Seznam omejitev EU (REACH, príloga XVII) 
3(b): Regenerator; Alkoholi, C12-C14, etoksilirani 
3(c): Regenerator; Alkoholi, C12-C14, etoksilirani 
 
Ne vsebuje nobene snovi s seznama snovi kandidatk REACH 
Ne vsebuje nobene snovi s seznama v Prilogi XIV Uredbe REACH 
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. 
Ne vsebuje snovi, za katere velja Uredba (EU) št. 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. 
junija 2019 o obstojnih organskih onesnaževalih 
Vsebnost HOS: 0 % 
 
Druge informacije, omejitve in predpisi 
Direktiva 94/33/ES o varstvu mladih ljudi pri delu, kakor je bila spremenjena. Direktiva 98/24/ES o 
varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim 
dejavnikom pri delu. Direktiva Sveta 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju 
varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo, kakor je bila 
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spremenjena. Za podrobnosti glejte 3. in 8. odstavek. 
 
Vrsta izdelka (Biocidni): 2 - razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih 
Številka avtorizacije: N-31331 
Dodatne informacije: kvaterne amonijeve spojine, benzil-C12-C16-alkildimetil, kloridi: 200g/kg 
 
Direktiva 2012/18/EU (SEVESO III) 

Seveso III Del I (Kategorije nevarnih snovi)  Količina za razvrstitev (v tonah) 

Nižja stopnja  Višja stopnja 

E1 Nevarno za vodno okolje v kategoriji akutno 1 ali kronično 1 100 200 

 
Predpisi v Sloveniji 
- Zakon o kemikalijah  
- Zakon o varstvu okolja  
- Uredba o odpadkih  
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo  
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu  
- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu 
 
15.2 Ocena kemijske varnosti    
 
Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena. 
 

16. DRUGI PODATKI 

 
16.1 Vir varnostnega lista:  
 
Varnostni list WATERCLEAN MEHRBEREICHSKONDITIONIERER PLUS, z dne 11.06.2021, verzija 1.3. 
 
16.2 Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti in/ali previdnostnih stavkov:    
 
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. 
H318 Povzroča hude poškodbe oči. 
H400 Zelo strupeno za vodne organizme. 
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
 
Acute Tox. 4 (Oral) Akutna strupenost (oralno), kategorija 4 
Aquatic Acute 1 Nevarno za vodno okolje – akutna nevarnost, kategorija 1 
Aquatic Chronic 1 Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 1 
Aquatic Chronic 2 Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 2 
Eye Dam. 1 Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 1 
Skin Corr. 1B Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 1, podkategorija 1B 
   
16.3 Okrajšave in akronimi: 
 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European 
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
BImSchV: Order for the realisation of the Federal Immission Protection Law 
CAS: Chemical Abstracts Service 
DIN: Norm of the German institute of standardization 
EC50: efektivna koncentracija, 50% 
EG: European Community 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
EN: European Standard 
GefStoffV: Ordinance on Hazardous Substances, Germany 
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GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
IATA: International Air Transport Association 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
LC50: Letalna koncentracija, 50 % 
LD50: Letalna doza, 50% 
Log Kow: porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda 
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development 
PBT: obstojne, bioakumulativne, strupene snovi 
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer 
(Direktivas Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) 
TRGS: Technical rules for danger materials 
UN: United Nations  
VOC: Volatile Organic Compounds 
vPvB: zelo obstojne in zelo bioakumulativne snovi 
WGK: Razred nevarnosti za vode 
HOS: Hlapne organske spojine 
MV: mejna vrednost poklicne izpostavljenosti 8 ur 
KTV: kratkotrajna mejna vrednost poklicne izpostavljenosti 15 minut 
 
16.4 Podatki o reviziji: 
 
Datum prejšnje verzije: 26.09.2018 
Revizijske opombe: Uskladitev z Uredbo (EU) 2020/878 in proizvajalčevim varnostnim listom. 
Spremembe v vseh oddelkih. 
 
16.5 Dodatni podatki 
 
Razvrstitev in postopek, ki se uporabljata za ugotovitev razvrstitve zmesi v skladu z Uredbo (ES) 
1272/2008 [CLP] 
Acute Tox. 4 (Oral), H302: Na podlagi podatkov o preizkusih 
Skin Corr. 1B, H314: Metoda izračuna 
Eye Dam. 1, H318: Metoda izračuna 
Aquatic Acute 1, H400: Metoda izračuna 
Aquatic Chronic 2, H411: Metoda izračuna 
 
Izjava o omejitvi odgovornosti 
Izjave v tem varnostnem listu so bile narejene po naših najboljših močeh in so čim bolj natančne. 
Navedene so samo za informacijo. Ne predstavljajo pogodbene garancije za lastnosti izdelka. Ne smejo 
biti spremenjene ali prenesene na druge izdelke. 

Konec varnostnega lista 


