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ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
1.1. Identifikator izdelka
Oblika izdelka : Zmes
Ime izdelka : Carshampoo
Koda izdelka : 98000
Skupina izdelkov : Mešanica
1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
1.2.1. Pomembne identificirane uporabe
Glavna kategorija uporabe : Potrošniška uporaba,Profesionalna uporaba,Industrijska uporaba
Uporaba snovi/zmesi : Uses concentration 1 - 20% in water
Uporaba snovi/zmesi : Izdelki za nego avtomobilov
Razred funkcije ali uporabnosti : Čistilna/pralna sredstva in dodatki

1.2.2. Odsvetovane uporabe
Dodatne informacije niso na voljo
1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

1.4. Telefonska številka za nujne primere
Številka za klic v sili : +31 (0)15 2514030  (08.00 - 17.00 GMT+1)

Država Organizacija/podjetje Naslov Številka za klic v sili Opombe
Slovenija Center za klinično 

toksikologijo in farmakologijo
Univerzitetni klinični, Center 
ljubljana

Zaloška 7
1000 Ljubljana

+386 522 52 83

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti
2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi
Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP] Zmesi/Snovi: SDS EU > 2015: V skladu z Uredbo (EU) št. 2015/830, 2020/878 (Priloga II 

Uredbe REACH)
Ni zaupno

Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje
Dodatne informacije niso na voljo
2.2. Elementi etikete
Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]Dodatno označevanje, ki ga je treba prikazatiDodatno(-na) razvrščanje(-ja), ki ga(jih) je treba prikazati

Stavki EUH : EUH210 - Varnosti list na voljo na zahtevo.
Dodatni stavki : Sestava po vodilnih linijah E.C. (EG) 648/2004): anionske površinsko aktivne snovi <5%, 

konzervansi (Tetrametilol acetilendiurea).
2.3. Druge nevarnosti
Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah
3.1. Snovi
Se ne uporablja
3.2. Zmesi

Ime Identifikator izdelka % Razvrstitev po Uredbi (ES) 
št. 1272/2008 [CLP]

Sodiumlaurylethersulfate (Št. CAS) 68891-38-3
(Št. EC) 500-234-8
(REACH št) 01-2119488639-16

< 5 Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412

MPM International Oil Company
Cyclotronweg 1
2629 HN Delft Delft - Nederland
T +31 (0)15 2514030 - F +31 (0)15 2514031
msds@mpmoil.nl - www.mpmoil.nl

mailto:msds@mpmoil.nl
www.mpmoil.nl
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Posebne mejne koncentracije:

Ime Identifikator izdelka Posebne mejne koncentracije
Sodiumlaurylethersulfate (Št. CAS) 68891-38-3

(Št. EC) 500-234-8
(REACH št) 01-2119488639-16

( 10 ≤C < 30) Skin Irrit. 2, H315
( 10 ≤C < 30) Eye Irrit. 2, H319
( 30 ≤C < 100) Eye Dam. 1, H318
( 30 ≤C < 100) Skin Irrit. 2, H315

Celotno besedilo H-stavkov: glejte oddelek 16

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč
4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč
Splošni ukrepi prve pomoči : V vseh primerih dvoma, ali če simptomi ne prenehajo, poiskati zdravniško pomoč.
Ukrepi prve pomoči po vdihavanju : Vzemite žrtev na svež zrak, v mirnem kraju, in če je potrebno vzeti z zdravnikom.
Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo : Operite z veliko mila in vode.
Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi : Če pride v stik z očmi, takoj izpirati z veliko tekočo vodo 10 do 15 minut, tako da držite 

veke narazen. If irritation persists, consult a specialist.
Ukrepi prve pomoči po zaužitju : IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Get medical advice/attention if 

you feel unwell.
4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli
Simptomi/ učinki po stiku z očmi : Eye irritation.
Simptomi/ učinki po zaužitju : Zaužitje lahko povzroši slabost, bruhanje in diarejo.
4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi
5.1. Sredstva za gašenje
Primerna sredstva za gašenje : Ni nevarnosti požara.
5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Požarna nevarnost : Nobeden.
5.3. Nasvet za gasilce
Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih
6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili
Splošni ukrepi : Št zlasti / zahtevani posebni ukrepi.

6.1.1. Za neizučeno osebje
Dodatne informacije niso na voljo

6.1.2. Za reševalce
Dodatne informacije niso na voljo
6.2. Okoljevarstveni ukrepi
Preprečiti prodor v kanalizacijo in pitno vodo.
6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje
Postopki čiščenja : Absorb with liquid-binding material (e.g. sand, diatomaceous earth, acid- or universal 

binding agents). Dilute with a large quantity of water.
6.4. Sklicevanje na druge oddelke
Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje
7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Higienski ukrepi : When using do not eat, drink or smoke. Wash hands before breaks and at the end of work.
7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
Kraj skladiščenja : Keep container tightly closed in a cool, well-ventilated place.
7.3. Posebne končne uporabe
Čistilo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
8.1. Parametri nadzora
Dodatne informacije niso na voljo
8.2. Nadzor izpostavljenosti
Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:
Ne zahteva nobenih posebnih ali posebne tehnične ukrepe.
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Osebna zaščitna oprema:
Varnostna očala.

Zaščitna oblačila - izbira materiala:

Suitable material: nitrilni kavčuk
 

Zaščita rok:

Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam. DIN EN 374. In the cases of special applications, it is recommended to check the chemical 
resistance with the manufacturer of the gloves.

Zaščita oči:

Tightly sealed safety glasses.

Zaščita kože in telesa:

Nobena pri normalni uporabi
 

Zaščita dihal:

No personal breathing protective equipment is normally required

Simbol(i) za osebno varovalno opremo:

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti
9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
Agregatno stanje : Tekoče
Barva : Ni razpoložljivih podatkov
Vonj : characteristic.
Meja vonja : Ni razpoložljivih podatkov
pH : 4,5
Relativni čas izhlapevanja (butilacetatom=1) : 0,3
Tališče/ talilno območje: : 0 °C
Strdišče : Ni razpoložljivih podatkov
Vrelišče : 100 – 200 °C
Plamenišče : Ni razpoložljivih podatkov
Temperatura samovžiga : Ni razpoložljivih podatkov
Temperatura razgradnje : Ni razpoložljivih podatkov
Vnetljivost (snov v trdnem stanju, plin) : Ni razpoložljivih podatkov
Parni tlak : 2332 Pa @ 20C
Relativna gostota pare pri 20 °C : Ni razpoložljivih podatkov
Relativna gostota : Ni razpoložljivih podatkov
Gostota : 1054 g/l @ 20C
Topnost : Voda: Zaključen.
Log Pow : Ni razpoložljivih podatkov
Viskoznost, kinematična : 218 mm²/s @ 20C
Viskoznost, dinamična : 230 mPa·s @ 20C
Eksplozivne lastnosti : Ni razpoložljivih podatkov
Oksidativne lastnosti : Ni razpoložljivih podatkov
Meje eksplozivnosti : Ni razpoložljivih podatkov
9.2. Drugi podatki
Vsebnost HOS : 0,1 %

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost
10.1. Reaktivnost
None under normal use.
10.2. Kemijska stabilnost
Izdelek je stabilen pri normalnih pogojih rokovanja in skladiščenja.
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10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij
Nevarne reakcije niso znane pod normalnimi pogoji uporabe.
10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Nobena pri normalni uporabi.
10.5. Nezdružljivi materiali
Snovi, ki se jim je potrebno izogibati. Kisline in baze. Oxidizing substances.
10.6. Nevarni produkti razgradnje
Ni, pri običajnih pogojih.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki
11.1. Podatki o toksikoloških učinkih
Akutna strupenost (oralno) : Ni zaupno
Akutna strupenost (dermalno) : Ni zaupno
Akutna strupenost (pri vdihavanju) : Ni zaupno

Sodiumlaurylethersulfate (68891-38-3)
LD50, pri zaužitju, podgana ≥ 5000 mg/kg

LD50, pri stiku s kožo, kunec ≥ 5000 mg/kg

LC50 Inhalacijsko - Podgana (Hlapi) ≥ 50 mg/l/4h

Jedkost za kožo/draženje kože : Ni zaupno
pH: 4,5

Resne okvare oči/draženje : Ni zaupno
pH: 4,5

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost 
kože

: Ni zaupno

Mutagenost za zarodne celice : Ni zaupno
Rakotvornost : Ni zaupno

Strupenost za razmnoževanje : Ni zaupno
STOT – enkratna izpostavljenost : Ni zaupno
STOT – ponavljajoča se izpostavljenost : Ni zaupno
Nevarnost pri vdihavanju : Ni zaupno

Carshampoo 
Viskoznost, kinematična 218 mm²/s @ 20C
Možni škodljivi učinki za zdravje ljudi in možni 
simptomi

: Ta izdelek je v skladu z Direktivo 1999/45/ES pripravkih razvrščeni kot nevarni.

ODDELEK 12: Ekološki podatki
12.1. Strupenost
Ekologija - splošno : Po kriterijih razvrstitve in označevanja ES "nevarno za okolje" (93/21 / EGS) material / 

izdelek ni razvrščen kot okolju nevaren.
Nevarno za vodno okolje, kratkotrajno (akutno) : Ni zaupno
Nevarno za vodno okolje, dolgotrajno (kronično) : Ni zaupno

Sodiumlaurylethersulfate (68891-38-3)
LC50 ribe 1 7,1 mg/l

EC50 Daphnia 1 7,2 mg/l

EC50 72h Alge 1 27 mg/l

NOEC (akutno) 0,93 mg/l
12.2. Obstojnost in razgradljivost
Carshampoo 
Obstojnost in razgradljivost The surfactants contained in the product are biodegradable according to the requirements 

of the Detergent Directive 648/2004/EC.
12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih
Dodatne informacije niso na voljo
12.4. Mobilnost v tleh
Dodatne informacije niso na voljo
12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB
Dodatne informacije niso na voljo
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12.6. Drugi škodljivi učinki
Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 13: Odstranjevanje
13.1. Metode ravnanja z odpadki
Regionalna zakonodaja (odpadki) : Waste disposal according to official state regulations.
Metode ravnanja z odpadki : Kisle ali alkalne odpadne vode se lahko izpustijo v kanalizacijo, potem ko se razredčijo, 

nevtralizirajo ali prečistijo in če ne vsebujejo plavajočih olj.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu
V skladu z zahtevami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG

14.1. Številka ZN
Se ne uporablja Se ne uporablja

14.2. Pravilno odpremno ime ZN
Se ne uporablja Se ne uporablja

14.3. Razredi nevarnosti prevoza
Se ne uporablja Se ne uporablja

14.4. Skupina embalaže
Se ne uporablja Se ne uporablja

14.5. Nevarnosti za okolje
Okolju nevarno : Ne Okolju nevarno : Ne

Snov, ki onesnažuje morje : Ne

Dodatne informacije niso na voljo
14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Transport po kopnem
Ni razpoložljivih podatkov

Prevoz po morju
Ni razpoložljivih podatkov
14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC
Se ne uporablja

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki
15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
15.1.1. Predpisi EU

Ne vsebuje snovi, za katere veljajo omejitve iz Priloge XVII Uredbe REACH
Ne vsebuje sestavin iz kandidatk REACH snov (i) seznam
Ne vsebuje nobene snovi s seznama v Prilogi XIV Uredbe REACH
Ne vsebuje snovi v skladu z UREDBO (EU) št. 649/2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih 
kemikalij.
Za snov (i) ne velja Uredba (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in 
spremembi Direktive 79/117 / EGS.

 
Vsebnost HOS : 0,1 %
Druge informacije, omejitve in predpisi : Sestava po vodilnih linijah E.C. (EG) 648/2004): anionske površinsko aktivne snovi <5%, 

konzervansi (Tetrametilol acetilendiurea).

15.1.2. Nacionalni predpisi
Dodatne informacije niso na voljo
15.2. Ocena kemijske varnosti
Dodatne informacije niso na voljo
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ODDELEK 16: Drugi podatki

 Celotno besedilo stavkov H in EUH:

Aquatic Chronic 3 Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 3

Eye Dam. 1 Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 1

Eye Irrit. 2 Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 2

Skin Irrit. 2 Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 2

H315 Povzroča draženje kože.

H318 Povzroča hude poškodbe oči.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

EUH210 Varnosti list na voljo na zahtevo.

SDS MPM REACH
Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene samo za opis izdelka za zdravstvene, varnostne in okoljske namene. Zato se 
ne smejo razumeti kot jamstvo za katere koli lastnosti izdelka.


