36.0.29

stran: 1 / 6

Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31
Različ

ica: 1

Sprememba: 26.04.2013

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
· 1.1 Identifikator izdelka
· Trgovsko ime: 1,6-Hexanediol
· Identifikator izdelka
1,6-Hexanediol
CAS No.: 629-11-8
EC No.: 211-074-0
· Številko registracije Snov še ni registrirana skladno z uredbo Reach.
· 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Kemični vmesni produkt
· 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
· Proizvajalec/dobavitelj:
Perstorp UK Ltd
Baronet Road
Warrington
Cheshire WA4 6HA
United Kingdom
Tel. +44 (0) 1925 643500
Fax. +44 (0) 1925 232207
www.perstorp.com
· Področje/oddelek za informacije: productinfo@perstorp.com
· 1.4 Telefonska številka za nujne primere:
(Int.) +46 8 337043 (Emergency Response Center, Sweden)

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti
· 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
· Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Snov ni razvrščena v smislu Uredbe CLP.
· Razvrstitev v skladu z Direktivo Sveta 67/548/EGS ali Direktivo 1999/45/ES
Snov ni razvrščena kot zdravju ali okolju nevarna po direktivi o snoveh.
· 2.2 Elementi etikete
· Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008
· Piktogrami za nevarnosti Ni uporaben.
· Opozorilna beseda Ni uporaben.
· Izjave o nevarnosti Ni uporaben.
· Varnostne izjave Ni uporaben.
· Opis nevarnosti: S ten izdelkom ni povezanih posebnih nevarnosti.
· 2.3 Druge nevarnosti
· Rezultati ocene PBT in vPvB
· PBT: Ne.
· vPvB: Ne.
*

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah
· 3.1 Snovi Da.
(nadaljevanje na strani 2)
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· Nevarne sestavine:
CAS: 629-11-8
hexane-1,6-diol
EINECS: 211-074-0

> 98%

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč
· 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč
· v primeru vdihavanja:
Ukrepi za prvo pomoč niso potrebni, vendar je treba zagotoviti svež zrak za dobro počutje.
· če pride v stik s kožo:
Ukrepi prve pomoči niso potrebni, vendar izpostavljeni predel kože zaradi higienskih razlogov kljub
temu sperite z milom in vodo.
· če pride v stik z očmi: Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo.
· če snov zaužijerno:
Usta sperite z vodo.
Pri zaužitju večje količine ali slabem počutju se posvetujte z zdravnikom ali poiščite zdravniško pomoč.
· 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli
Druge relevantne informacije niso na voljo.
· 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi
· 5.1 Sredstva za gašenje
· Ustrezna sredstva za gašenje:
Razpršeni vodni curek
Pena
Ogljikov dioksid
Gasilni prah
Ukrepe za gašenje požara prilagoditi okolici.
· 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Pri požaru se lahko sproščajo:
Ogljikov monoksid (CO)
· 5.3 Nasvet za gasilce
· Posebna zaščitna oprema:
Gasilci morajo nositi ustrezno zaščitno opremo in izolirni dihalni aparat (SCBA) z obrazno masko z
nadtlakom.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih
· 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili
Iz higienskih razlogov nosite zaščitna očala, rokavice, zaščitna oblačila in gumijaste škornje.
· 6.2 Okoljevarstveni ukrepi:
Preprečiti, da se razširi po površini (npr. z zajezitvijo ali oljnimi zaporami).
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.
· 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:
Mehanično pobrati.
Mesto nesreče skrbno očistiti; primerni so:
voda
· 6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.
(nadaljevanje na strani 3)
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Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje
· 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
V primeru nevarnosti izpostavljenosti nosite osebno zaščitno opremo skladno z 8. poglavjem.
Zaščititi pred vročino in direktnimi sončnimi žarki.
· Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji: Ni uporaben.
· 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
· Skladiščenje:
· Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah: Hraniti samo v originalni posodi.
· Drugi podatki glede pogojev skladiščenja: V dobro zaprti posodi hraniti na hladnem in suhem.
· 7.3 Posebne končne uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
· 8.1 Parametri nadzora
· Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:
Proizvod ne vsebuje bistvenih količin snovi z mejnimi vrednostmi, ki jih je na delovnem mestu treba
nadzorovati.
· DNEL Ni določen.
· PNEC Ni določen.
· 8.2 Nadzor izpostavljenosti
· Osebna zaščitna oprema:
· Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:
Upoštevati je treba običajne varnostne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami.
· Zaščita dihal: Pri dobrem zračenju prostora ni potrebna.
· Zaščita rok:
Nošenje zaščitnih rokavic ni nujno potrebno. Priporočljiva pa je uporaba gumijastih zaščitnih rokavic.
· Material za rokavice
Rokavice iz PVC.
Kloroprenski kavčuk
Butilkavčk
Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se
rokavice različnih proizvajalcev razlikujejo.
· Čas prodiranja skozi material za rokavice
Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic.
· Zaščita oči:

R

Zaščitna očala.

· Ščitnik za telo: Običajna delovna oblačila za kemično industrijo (dolge hlačnice in rokavi).
· Omejitev in nadzor izpostavljenosti okolja Ni uporaben.
(nadaljevanje na strani 4)
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· Ukrepov za obvladovanje tveganja
Scenariji izpostavljenosti niso na voljo, saj skladno z Uredbo CLP (ES) št. 1272/2008 izdelek ni
razvrščen kot zdravju ali okolju nevaren.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti
· 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
· Splošne navedbe
· Videz:
Oblika:
trden
Barva:
brezbarven
· Vonj:
brez vonja
· Vrednost pH

5,7

· Sprememba stanja
Tališče/območje taljenja:
Vrelišče/območje vretja:

40-42 °C
253-260 °C

· Vnetišče:

140 °C

· Vnetljivost (trdo, plinasto stanje):

Ni uporaben.

· Nevarnost eksplozije:

Ni določen.

· Meje eksplozije:
· Lastnosti, ki pospešujejo gorenje

Ni določen.
Ni oksidativno.

· Parni tlak pri 132 °C:

12 hPa

· Gostota pri 20 °C:

1116 kg/m3

· Topnost v / se meša s/z
voda:

Meša

· Razdelitveni koeficient (n-oktanol/voda): Ni določen.
· Viskoznost:
dinamična
· 9.2 Drugi podatki

*

Ni določen.
Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost
· 10.1 Reaktivnost
Za ta izdelek ne obstajajo posebni preizkusni podatki. Več informacij je na voljo v nadaljevanju.
· 10.2 Kemijska stabilnost Izdelek je ob normalnih razmerah stabilen.
· 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij Nevarne reakcije niso znane.
· 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti Brez znanih učinkov.
· 10.5 Nezdružljivi materiali: Brez znanih učinkov.
· 10.6 Nevarni produkti razgradnje: Nevarni razkrojni produkti niso znani.
SLO
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ODDELEK 11: Toksikološki podatki
· 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih
· Akutna toksičnost:
· LD/LC50 vrednosti: Podatki niso na voljo.
· Primarno draženje:
· na koži: Nekoliko razdražljiv.
· na očeh: Nekoliko razdražljiv.
· Preobčutljivost Ne povzroča preobčutljivosti kože (OECD 429).
· Strupenost pri ponovljenih odmerkih Ni razpoložljivih podatkov.
· Rakotvornost: Podatki niso na voljo.
· Mutagenost:
Izdelek ne velja za mutagenega.
Snov ni mutagena skladno z rezultati bakterijskega preizkusa povratnih mutacij (OECD 471).
Snov ni klastogena. Preizkus kromosomske aberacije (OECD 473).*
Snov nima mutagenega vpliva na celice sesalcev. (OECD 476)*
· Strupenost za razmnoževanje:
Zmanjšana plodnost ni bila opažena.
Ni bilo opaženih nobenih embriotoksičnih in teratogenih učinkov.
· Opomba: *Preberite v vrstici desno od podporne snovi (strukturni analog).

ODDELEK 12: Ekološki podatki
· 12.1 Strupenost
· Toksičnost vode: Nizka toksičnost za vodne organizme.
· 12.2 Obstojnost in razgradljivost Proizvod je biološko lahko razgradljiv.
· 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih Ni bioakumulativno.
· 12.4 Mobilnost v tleh Podatki niso na voljo.
· 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
· PBT: Ne.
· vPvB: Ne.
· 12.6 Drugi škodljivi učinki Druge relevantne informacije niso na voljo.
· Opomba: *Preberite v vrstici desno od podporne snovi (strukturni analog).

ODDELEK 13: Odstranjevanje
· 13.1 Metode ravnanja z odpadki
Izdelek ni razvrščen kot nevaren odpadek.
Sežiganje v pooblaščenem obratu.
· Klasifikacijski seznam odpadkov
16 03 06 organski odpadki, ki niso zajeti v 16 03 05
· Neočiščena embalaža: Onesnažene embalažne materiale odstranite na enak način kot izdelek.
· Priporočilo: Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu
· 14.1 OZN številka (spodnja na oranžni tablici)
· ADR, ADN, IMDG, IATA
(nadaljevanje na strani 6)
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· 14.2 Pravilen tehnični naziv
· ADR, ADN, IMDG, IATA

-

· 14.3 Razredi nevarnosti prevoza
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Kategorija

-

· 14.4 Embalažna skupina
· ADR, IMDG, IATA

-

· 14.5 Nevarnosti za okolje:

Ni uporaben.

· 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za
uporabnika

Ni uporaben.

· 14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s
Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC Ni uporaben.
· Transport/drugi podatki:

Nobenih nevarnih snovi po prej omenjenih uredbah

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki
· 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes Ni uporaben.
· Državni predpisi:
· Drugi predpisi, omejitve in prepovedi Ni uporaben.
· 15.2 Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki
Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila
glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.
· Lista s podatki področja izstavitve: Corporate EHSQ Perstorp Holding AB
· * Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni
SLO

