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MEGLIO WC DEO Limone 

Varnostni list 

 

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 

1.1. Identifikacija snovi ali pripravka:  MEGLIO WC DEO Limone. 

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. UGOTOVITVE NEVARNOSTI  
  

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

 
 
2.2. Elementi etikete 
 
Opozorilni piktogram in beseda: NEVARNO 
 

 
 
Stavki nevarnosti: 
 
H315 – Povzroča draženje kože. 
H318 – Povzroča hude poškodbe oči. 
 
Previdnostni stavki 
 
P302 + P352 - PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. 
 
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 
 
P332 + P313 – Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč pomoč/oskrbo. 
 
Vsebuje:  
Natrijev dodecilbenzen sulfornat, Limonen, Citral, Linalol 
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3. SESTAVA / PODATKI O SESTAVINAH 

3.1. Sestavine: 

Kemijsko ime ut. % EINECS 

ELINCS 

CAS št. (CE) 
1272/2008 

Natrijev dodecilbenzen sulfonat 20-30 932-051-8 142-31-4 H315 K2  
H318 K1 

Natrijev laureth sulfat 0,1-1  9004-82-4 H315 K2  
H319 K2 

Cocamide MEA 0,1-1  68140-00-1 H315 K2  
H318 K1 
H411 K2 

Dišava  0,1-1   H304 H315 
H317 H410 

 

4. UKREPI PRVE POMOČI 
 

4.1. Vdihavanje:  n.a. 

4.2. Stik s kožo:  Poškodovano kožo speremo z vodo. 

4.3. Poškodba oči:   
Poškodovancu spiramo oči z vodo najmanj 15 minut in poiščemo zdravniško pomoč. 

4.4. Zaužitje:    
Poškodovancu temeljito speremo usta, ne izzivamo bruhanja. Poiščemo zdravniško pomoč. 

 

5. PROTIPOŽARNI UKREPI  
 

5.1. Primerno sredstvo za gašenje:  Prah, pena, CO2, pesek, vodna zavesa.  

5.2.  Nevarni produkti termičnega razpada ali gorenja:  CO, SO2 

5.3. Posebna zaščitna oprema za gasilce:  Zaščitna obleka, zaščita za oči, kožo in dihala. 
 

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH 
 

6.1. Osebni varnostni ukrepi: Nositi primerna zaščitna očala in rokavice. 

6.2. Okoljevarstveni ukrepi: Ukrepati v skladu z lokalno zakonodajo. 

6.3. Načini čiščenja: Večje količine razsutega izdelka pometemo in odstranimo v posebne posode. 
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7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE 
 

7.1. Ravnanje z izdelkom: Ni posebnih zahtev. 

7.2. Primerni materiali:  Originalna embalaža proizvajalca. 

7.3. Neprimerni materiali: / 

7.4. Skladiščenje:   Skladiščiti v suhem in prezračevanem prostoru pri sobni temperaturi. 
 

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: Ni podatkov 

 

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 
 

9.1. Splošni podatki: različno obarvane in odišavljene tablete 

9.2. Podatki v zvezi z varnostjo: 
pH vrednost:    8-9 

tališče, talilno območje:  n.a. 

plamenišče:    n.a. 

topnost v vodi:   v vseh razmerjih 
  

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 
 

10.1. Stabilnost:   Izdelek je stabilen pri normalnih pogojih. 

10.2. Materiali, katerim se je potrebno izogibati: / 

10.3. Nevarni produkti razpada: CO, SO2 pri termičnem razpadu. 
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11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI 
11.1. Akutna toksičnost:  
Draženje kože:  Draži kožo    
draženje oči:   Draži oči. 

 

12. EKOLOŠKI PODATKI 
 

Izdelek vsebuje biološko razgradljive snovi. 
 

13. ODSTRANJEVANJE 
 

13.1. Izdelek:    Izdelek ni nevaren odpadek. 

13.2. Kontaminirana embalaža: Primerna za sežig. 

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

 

14. PODATKI O PREVOZU 
 

14.1. ADR/RID:    Ni omejitev. 

 
15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI 
 
Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in pripravkov s prilogami. 

Xi – DRAŽILNO 
 
R38 Draži kožo. 
R41 Nevarnost hudih poškodb oči. 

 

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

S28   Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode. 
S39 Nositi zaščito za oči/obraz. 
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16. DRUGE INFORMACIJE 
 

Varnostni list opozarja uporabnika na možne nevarnosti, do katerih lahko pride pri uporabi tega                 
izdelka v druge namene. Varnostni list uporabniku ne daje pravice, da ne bi upošteval vseh             
predpisov, ki veljajo na njegovem področju delovanja. Uporabnik je odgovoren za to, da izvaja                     
vse predpise, potrebne pri delu s tem izdelkom. Navedeni obvezni predpisi naj uporabniku                    
pomagajo izpolniti obveznosti v zvezi z uporabo nevarnih izdelkov. 
 
Ta informacija ni izčrpna in uporabniku ne zagotavlja, da druge zakonske obveze, ki se nanašajo na  
uporabo in skladiščenje izdelka, ne obstojajo. Za upoštevanje takih zahtev je odgovoren uporabnik sam. 
 
 
Razlaga H stavkov iz 3. točke: 
 
H304 –  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. 
H315 – Povzroča draženje kože. 
H317 – Lahko povzroči alergijski odziv kože. 
H318 – Povzroča hude poškodbe oči. 
H319 – Povzroča hudo draženje oči. 
H410 – Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
H411 – Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
 

Spremembe revizije št. 1:  Uskladitev s CLP regulativo 
Revizija 2: Sprememba dobavitelja v 1. točki. 
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