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MEGLIO DISGORGANTE  

Varnostni list 

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI / PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 

1.1. Identifikacija snovi ali pripravka:   MEGLIO DISGORGANTE gel za odtočne cevi. 

1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA d.o.o. Ob železnici 22, 1000 Ljubljana, Slovenija 

1.3. Informacije v nujnih primerih:  051 661 750, v primeru poškodbe 112.  

 
2. UGOTOVITEV NEVARNOSTI 
 

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi           Identifikator: snov 
 
V skladu z Uredbo (EC) Št. 1272/2008 [CLP/GHS] 
 

 
 
2.2. Elementi etikete 
 
Opozorilni piktogram in beseda: NEVARNO 
 
 

 
 
Stavki nevarnosti:  
 
H290 – Lahko je jedko za kovine. H314 – Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. 
 
Previdnostni stavki 
 
Splošno: P101 – Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. 

P102 - Hraniti zunaj dosega otrok. 
  P103 – Pred uporabo preberite etiketo. 
 
P234 – Hraniti samo v originalni posodi. 
P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 
P303 + P361 + P353 – PRI STIKU S KOŽO ( ali lasmi ): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. 
Izprati kožo z vodo/prho. 
 
 
P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne    
leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem 
P310 – Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. 
P390 – Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda. 
P405 – Hraniti zaklenjeno 
P501 – Odstraniti vsebino/posodo skladno z lokalnimi predpisi za odstranjevenje odpadkov. 
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3. SESTAVA / PODATKI O SESTAVINAH 

3.1. Sestavine: 

Kemijsko ime ut. % EINECS 

ELINCS 

CAS št. (CE) 
1272/2008 

Nevarnostni 

Simboli 

R stavki 

Natrijev hidroksid 10 - 25 215-185-5 1310-73-2 H314 K1A C R35 

 

4. UKREPI PRVE POMOČI 
 

4.1. Vdihavanje:  
Poškodovanca prenesemo na svež zrak in preprečimo podhladitev. Po potrebi poiščemo zdravniško pomoč. 

4.2. Stik s kožo: 
Poškodovancu slečemo kontaminirana oblačila in spiramo poškodovano kožo z obilo vode. Po potrebi 
poiščemo zdravniško pomoč. 

4.3. Poškodba oči: 
Pripravek draži oči. Poškodovancu spiramo oči z vodo najmanj 15 minut pri odprtih vekah in poiščemo 
zdravniško pomoč. 

4.4. Zaužitje: 
Poškodovancu speremo usta, lahko mu damo piti kozarec vode. Ne izzivamo bruhanja ! V primeru nezavesti 
damo poškodovanca na levi bok, ne dajemo ničesar piti. Poiščemo zdravniško pomoč. 

 

5. PROTIPOŽARNI UKREPI  
 

5.1. Primerno sredstvo za gašenje:  
Primerna so vsa sredstva za gašenje.  

Ob redčenju raztopine NaOH z vodo se sproščajo velike količine toplote. 
5.2. Ne uporabljati: / 

5.3. Nevarni produkti termičnega razpada ali gorenja:  
V stiku z nekaterimi kovinami ( aluminij, lahke kovine ) se lahko sprošča vodik. 

5.4. Posebna zaščitna oprema za gasilce: Zaščitna obleka in dihalni aparat. 
 

 

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH 
 

6.1. Osebni varnostni ukrepi: Nositi zaščitno obleko, rokavice in zaščitna očala. 

6.2. Okoljevarstveni ukrepi: Preprečiti izpust in zbrati razlit produkt v primerne posode. 

6.3. Načini čiščenja:  
Razlito tekočino posujemo z inertnim vpojnim materialom ( zemlja, pesek, CHEMSORB ), lahko 
nevtraliziramo z razredčeno kislino, nato poberemo v primerne posode, ostanke pa speremo z veliko količino 
vode. 
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7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE 
 

7.1. Ravnanje z izdelkom: Nositi zaščitno obleko, zaščitne rokavice in očala. 

7.2. Napotki za varno delo: Med ravnanjem s pripravkom ne jesti, piti in kaditi. 

7.3. Primerni materiali:  Originalna embalaža proizvajalca. 

7.4. Neprimerni materiali: Kovinska embalaža. 

7.5. Skladiščenje:  Skladiščiti v suhem in prezračevanem prostoru pri temperaturah od 5 - 35ºC. 

 

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI / OSEBNA ZAŠČITA 
 

8.1. Splošna informacija:    
Pri ravnanju s pripravkom ne jesti in piti ter kaditi.  

Odstranite in operite kontaminirana oblačila. Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih 
prostorih. 

8.2. Oprema za osebno zaščito:   
Obvezno nošenje čiste in ustrezno vzdrževane osebne varovalne opreme. 

Osebno zaščitno opremo hraniti v čistem prostoru, stran od delovnega območja.  

Odstranite in operite kontaminirana oblačila. Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih 
prostorih. 

Priporočena uporaba zaščitnih očal v skladu z EN166. 

Zagotoviti tekočino za izpiranje oči. 

Uporabljajte primerne zaščitne rokavice, ki so odporne proti kemikalijam, v skladu z EN374. 

Po končani uporabi pripravka je potrebno zaščitne rokavice in vse dele telesa dobro oprati z vodo. 

Za zaščito dihal je priporočena zaščitna maska v skladu z EN143. 

 

8.3. Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti:  

       CAS 1310-73-2 NaOH 2 mg/3 1 Y 

 

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 
 

9.1. Splošni podatki:   viskozna tekočina, brezbarvna, brez vonja 
 

9.2. Podatki v zvezi z varnostjo: 
pH vrednost:    > 12 

vrelišče, vrelno območje:  > 110ºC 

tališče, talilno območje:  <  10ºC 

vnetljivost:    n.a. 

topnost v vodi:   v vseh razmerjih 
parni tlak:    / 
relativna gostota ( H20 = 1 ): 1.24 – 1.26 

viskoznost ( Brookfield, 20ºC ): 115 ± 30 Cp 
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10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 
 

10.1. Stabilnost:  Produkt je stabilen pri normalnih pogojih. 

10.2. Materiali, katerim se je potrebno izogibati:  
Voda, koncentrirane kisline, halogeni, aluminij in lahke kovine, alkoholi in kloroform. 

10.3. Nevarni produkti razpada: Vodik 
 

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI 
 
Produkt je škodljiv pri vdihavanju, zaužitju, stiku s kožo in očmi. 

Toksične učinki so posledica jedkih lastnosti pripravka. 

Smrtna doza se ocenjuje na 5-8g 99% NaOH za odraslo osebo, ki tehta 70 kg. 

  

12. EKOLOŠKI PODATKI 
 

12.1. Abiotska razgradljivost:  

Zrak: nevtralizacija s CO2 iz zraka (t1/2 = 13 s), produkt je natrijev karbonat (aerosol). 

Voda: takojšnja ionizacija, porast pH. Tla: ionizacija, nevtralizacija. 

12.1. Bioakumulacija: Ni bioakumulacije. 

12.2. Ekotoksičnost: Toksičnost za ribe: LC50, 96h = 72 mg/l 
 
13. ODSTRANJEVANJE 
 

13.1. Izdelek:  Večje količine so nevaren odpadek. Primeren za sežig. 

13.2. Embalaža:  Ni nevaren odpadek. 

13.3. Zakonodaja:  
Pravilnik o ravnanju z odpadki. Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. 
 

14.  PODATKI O PREVOZU 
 

14.1. ADR/RID:  UN 1824 raztopina natrijevega hidroksida  8, 42º (c) 
Po zakonu o prevozu nevarnega blaga, priloga A zaradi oblike pakiranja ni omejitev. 
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15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI 
Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov. 

 

ZNAKI ZA NEVARNOSTI: C - JEDKO       

 

OPOZORILNI STAVKI R: R35 - Povzroča hude opekline. 

 

OBVESTILNI STAVKI S:   
S1/2 - Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok. 

S26 - Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.  

S37/39 - Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. 

S45 - Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo. 

 

16. DRUGE INFORMACIJE 

 
Reference: Varnostni list proizvajalca - ABA s.r.l., Via Zenale 70/72, 20024 Garbagnate M.SE, Italia 

 
Navedeni podatki bazirajo na našem poznavanju izdelka v času izida te informacije. Varnostni list opozarja 
uporabnika na možne nevarnosti, do katerih lahko pride pri uporabi tega izdelka v druge namene. 
 
Razlaga R stavkov iz 3. točke: 
 
R35 Povzroča hude opekline. 
 
C – Jedko  
 
Razlaga H stavkov iz 3. točke: 
 
H314 – Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. 

 
 
Spremembe revizije št. 1: 
 

- Uskladitev s CLP regulativo 
 
Spremembe revizije št.  2: 
 

- Sprememba dobavitelja v 1. točki. 
 
 


