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1. IDENTIFIKACIJA PRIPRAVKA IN PODATKI O PROIZVAJALCU/DOBAVITELJU: 

1.1 IDENTIFIKACIJA PRIPRAVKA: Tablefit   čistilo za plastiko in pisalne mize     

1.2 PODATKI O PROIZVAJALCU: Dobavitelj:  
Inter Koop d.o.o. 

Zrkovska cesta 97, 2000 Maribor 

Tel: 02 250 45 30 
Fax.: 02 25045 40 

 Johannes Kiehl KG 
Robert Bosch Str. 9 
D-85235 Odelzhausen 
tel.: 004981349305.0 Dr. Joachim Gros 
info@kiehl-group.com V primeru življenjske ogroženosti poklicati 112 

2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: 

  Pripravek ni nevarna kemikalija.     
  Upoštevati navodila za varno delo s pripravkom.      

3. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH: 

3.1. KEMIJSKO IME:  anionski tenzidi, vodotopna topila,  parfum  
3.2 1. VSEBUJE:                                              2-fenoksietanol 

Označitev snovi:                                          Xn, Xi, R 22-38    
                                                                   CAS št:   122-99-6; EC št:  204-589-7 
Koncentracija snovi v pripravku:                 1-5 % 
2. VSEBUJE:                                              propan 2 ol 
Označitev snovi:                                          F, Xi R 11- 36-67 
                                                                   CAS št:  67-63-0; EC št:  200-661-7 
Koncentracija snovi v pripravku:                 5-10 % 
 
3. VSEBUJE:                                             2-(2-butoksietoksi)etanol 
Označitev snovi:                                         Xi, R 36 
                                                                   CAS  št: 112-34-5; EC št: 203-961-6    
Koncentracija snovi v pripravku:                 1-5 % 
 
4. VSEBUJE:                                             1-metoksi-2- propanol 
Označitev snovi:                                          R 10 
                                                                    CAS št: 107-96-2; EC št: 203-539-1 
Koncentracija snovi v pripravku:                  5-10 % 
 

   

UKREPI ZA PRVO POMOČ:  
Splošna navodila:  Ni potrebnih posebnih ukrepov 
Oči: - spirati oči z veliko vode vsaj 10 minut, pri čemer morajo biti oči  

  nenehno odprte  
Koža: - sprati z milom in veliko vode,     
Pri zaužitju: - popiti dosti vode , ne sprožati bruhanja, po potrebi    poklicati 

   zdravnika 

4. 
4.1. 
 
4.2. 
 
4.3. 
4.4. 

Dihala: -  ni nevarno 
 

4.6. Navodilo za zdravnika:  - zdravniku pokazati varnostni list. 
 

5. UKREPI OB POŽARU: 

5.1. Gasilni mediji: Možna vsa gasilna sredstva  
5.2. Neprimerna sredstva za gašenje: :  Ni 
5.3. Posebne nevarnosti ob požaru: Pripravek sam ne gori. Gasilna sredstva prilagoditi okolici.  

 
 

UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: 6. 
6.1. Osebni varnostni ukrepi: Preprečiti stik z očmi.   
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Ob nezgodnih izpustih: - pripravek naj ne pride v meteorne vode  
 - pri razlitju pripravek obrisati z vpojno krpo, ne pustiti, da se 
   posuši na površini.    

6.2. 
 
 
6.3. Odstranjevanje: -  razlit pripravek ne vračati v originalno embalažo  

 

RAVNANJE Z NEVARNIM PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE:  

Ravnanje: Poskrbeti za primerno zračenje 
Pri delu ne kaditi. Zavarovati pred odprtim ognjem, vročimi 
površinami in viri vžiga. 

7. 
7.1. 
 
 

Skladiščenje:  
 

- v dobro zaprti originalni embalaži, pri sobni temperature,    
- skladišče mora biti dostopno samo pooblaščenim osebam  
- odstraniti hrano, pijačo in živalsko hrano 
 

NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU: 8. 

 
Snovi, ki  škodljivo vplivajo na delovno okolje: 
MDK vrednosti: 
Snov                                             CAS št:             mejne vrednosti –ml/m3         mg/m3           
fenoksietanol                              122-99-6               20                                               110 
propan 2 ol                                    67-63-0             200                                               500 
2-(2-butoksietoksi)etanol           112-34-5                                                                  100 
1-metoksi-2- propanol                107-96-2             100                                               370 
 
Pri delu v skladu z navodili, so te vrednosti dosti pod mejnimi vrednostmi za snovi  in ne obstaja možnost 
za zdravje.  
Pri delu ne kaditi.  
Upoštevati navodila za varno delo s kemikalijami.   
FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI:  

Izgled: bistra, brezbarvna  tekočina. 
Vonj: prijeten 

pH (20°°°°C) conc: 9, 5 

Vrelišče  (°°°°C): > 78 º C  

Plamenišče:  (°°°°C): 40º C 

Tališče:  < - 8 ° C 
Relativna gostota: ( 20 º C ) 1,0  g/cm3 

9. 

Topnost v vodi: v vseh razmerjih 
 

OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST:  

Obstojnost: - pripravek je obstojen pri uporabi v skladu z navodili.. 
Pogoji, ki se jim je treba izogniti: - ne izpostavljati temperaturam nad 30 ° C 

10. 
10.1. 
 
 
  

Nekompatibilni materiali: - ne mešati z drugimi kemikalijami ali čistili 

10.3. Nevarni produkti razgradnje: - jih ni pri predpisani uporabi in skladiščenju 
 

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI:  
11.1 Splošna opažanja:      Pri previdnem ravnanju ni pričakovati nevarnosti za zdravje. 

 

12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI:  

12.1 Toksičnost:  
Pripravek ne vsebuje snovi, ki bi škodljivo vplivale na okolje ali se ne bi dale razgraditi v čistilnih 
napravah. 
CBS kisik  - 1950 mg O2/g      

12.2 Trajnost in razgradljivost: Vgrajeni tenzidi so več kot 90 % razgradljivi. 
Po sedanjih poznavanjih ne vsebuje snovi, ki so nevarne za 
okolje in čistilne naprave.  
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13. ODSTRANJEVANJE  
13.1. Priporočila :  Večje količine pripravka ne spuščati v odtok.  

Pripravek in njegovi ostanki spadajo med posebne odpadke 
- 07 06 99 odpadki iz organskih kemijskih procesov-  

13.2. Odstranjevanje:   Posode oprati z vodo, odpadno embalažo vrniti dobavitelju.  
 

13.3. Embalaža:  - posode po uporabi očistiti z vodo 
- vrnemo proizvajalcu v ponovno rabo 

TRANSPORTNI PODATKI 
UN št.:    
Uradno ime blaga:     

14. 

Transport po kopnem ADR/RID: Ni nevarna snov za transport 

ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH:  15. 

 
Pripravek ni nevarna kemikalija. 
 
Varnostni list je pripravljen v skladu z naslednjimi  predpisi Republike Slovenije: 

- zakon o kemikalijah ( Uradni list RS, št: 36/99) 
- pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi ( Uradni list RS,št: 101/02) 
- pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov ( Uradni list RS, 

              št: 101/02) 
        -    REACH uredbami 
 
DRUGE INFORMACIJE:  16. 
  
 Nevarnost za vode- lastna ocena – stopnja 1- rahlo onesnažuje  vode. 
 R stavki, ki vplivajo na razvrstitev pripravka: 
 R  10  Vnetljivo. 
 R  11  Lahko vnetljivo. 
 R  22  Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
 R  36  Draži oči.  
 R  67  Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.  
 
 Pripravek je razvrščen po direktivah EU in nacionalnih predpisih.     
 Pripravek ni nevarna kemikalija.   

 Ta varnostni list ne nadomešča navodila za uporabo in deklaracije, ki je priložena pakiranju. Tukaj navedeni podatki 
temeljijo na sedanjem znanju in izkušnjah. Informacije v varnostnem listu predstavljajo le splošne smernice za varno 

ravnanje, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje odpadkov in uporabo pripravka.     
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