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VARNOSTNI LIST  
1. IDENTIFIKACIJA PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU  

Trgovsko ime:  Husqvarna 2 – taktno olje – Malo dima  

Številka artikla  
5444502-01 (0.1L.), 5444502-02 (1L.), 5444502-03 (4L.), 5444502-04 (10L.)  
5310050-76 (208L) 

Uporaba  2 taktno olje 
  
Dobavitelj  Husqvarna AB  
Naslov  SE 561 82 Huskvarna  
Država  Švedska  
Telefon  +46 36 14 65 00  
Faks  +46 36 14 73 55  
Kontakt  Per Carlbäck  
  
Informacije v sili Kontaktirajte Informacijski center za zastrupitve 

 
2. NEVARNE LASTNOSTI 

Splošno  
Ocenjen in razvrščen kot pripravek, ki ni nevaren okolju ali zdravju.   

Požar in eksplozija  
Vnetljiva tekočina, razreda 3 
 

3. SESTAVA/KLASIFIKACIJA SNOVI 

Št.  Ime snovi  EC št.  CAS št.  
Vsebnost 

(%) 
Označev
anje  

R- stavki  

1  
Visoko rafinirano mineralno olje 
(DMSO ekstrakt < 3 %, IP 346) 

  >40  IK  

2 
Destilat (petrolej), rahlo obdelano z 
vodikom  

265-149-8 64742-47-8 15-25 Xn R65 -66 

3 Poliolefin fenol   <5  R52 

Tabela simbolov: T+=Zelo strupeno, T=Strupeno, C=Jedko, Xn=Zdravju škodljivo, Xi=Dražilno, E=Eksplozivno, 
O=Oksidativno,  
F+=Izredno vnetljivo, F=Zelo vnetljivo , N=Škodljivo za okolje, IK=Ni predmet klasifikacije z ozirom na škodljivost za okolje 
in zdravje  

 
Za seznam vseh odgovarjajočih R-stavkov si oglejte razdelek 16.  

 
4. PRVA POMOČ  

Splošno  
Prizadeto osebo premakniti stran od vira izpostavljenosti kakor hitro je mogoče. Na splošno rečeno se mora 
prva pomoč nuditi vedno kot zdravljenje simptomov, če  obstaja negotovost o načinu zdravljenja.   

Vdihavanje  
Svež zrak, počitek in toplota Usta, nos in grlo izperite z vodo. Če simptomi ne izginejo, poiskati zdravniško 
pomoč.   

Stik s kožo  
Kožo umiti z milnico. Odstraniti onesnažena oblačila. Če simptomi ne izginejo, poiskati zdravniško pomoč.  
Primere, kjer so snovi pod visokim pritiskom prodrle pod kožo, je treba obravnavati kot hude poškodbe in 
potrebno je TAKOJŠNJE bolnišnično zdravljenje.   

Stik z očmi 
Takoj izpirajte z vodo 10-15 minut.  Oči držite široko odprte.  

Zaužitje: 
NE povzročati bruhanja. Poiskati zdravniško pomoč.  
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5. UKREPI OB POŽARU  

Sredstva za gašenje  
Pena, prah, ogljikov dioksid Vodno pršilo.  

Sredstva za gašenje, ki iz varnostnih razlogov ne smejo biti uporabljena  
Voda.  

Nevarnost požara ali eksplozije  
Segret pripravke lahko oddaja vnetljive hlape. Pri izgorevanju nastajajo dražilni hlapi. Pri nepopolnem 
izgorevanju lahko pride do sproščanja ogljikovega monoksida (CO).  

Osebna varovalna oprema v primeru požara  
Uporabljati zaščitni aparat za dihanje.  

Informacije  
Požare v zaprtem prostoru mora gasiti usposobljeno osebje (gasilci).  Vsebnike, ki se nahajajo v bližini 
požara, je treba odstraniti in/ali ohladiti z vodo.    

 
6. UKREPI OD NEZGODNIH IZPUSTIH/RAZLITJU   

Osebni varnostni ukrepi  
Izlitje označiti.  Uporabljajte osebno zaščitno opremo, glejte razdelek 8.  

Okoljevarstveni ukrepi  
Splošno – S pomočjo peska, zemlje ali drugega materiala zgradite nasip, da preprečite nadaljnje širjenje izlitja. 
Preprečiti izlitje v kanalizacijo in vodotoke.  Izlitje počistiti s krpami ali ustreznim absorpcijskim sredstvom.  Če je 
iztekajoči material dosegel kanalizacijo ali vodotoke, takoj obvestiti lokalne oblasti.  Če pride do velikih izlitij, 
obvestite Državno reševalno službo.  Ves zbran material je treba obravnavati kot nevarne odpadke, glejte 
razdelek 13.  Manjše količine zberite s ustreznim absorpcijskim sredstvom (lubje, diatomejska zemlja, 
zadrževalne prepreke)  

 
7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE  

Posebne lastnosti in tveganja  
S pripravkom ravnati tako, da se prepreči izlitja in oljno meglico.  

Navodila za rokovanje  
Vnetljiva tekočina, razred 3. Za rokovanje z vnetljivimi tekočinami bo morda potrebno obvestiti oblasti oziroma 
pridobiti njihovo dovoljenje.   

Skladiščenje  
Po možnosti pod streho. Sode hraniti v vodoravnem položaju tako, da je odprtina s čepom pod nivojem tekočine.  

 
8. OMEJITEV IZPOSTAVLJENOSTI/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU  

Preventivni ukrepi  
Upoštevajte dobro osebno higieno. Ne nositi s pripravkom onesnaženih oblačil.  Ne hraniti z oljem prepojenih krp 
v žepih. Kjer obstaja tveganje za neposreden stik ali brizga, je treba nositi zaščitna očala, zaščitne rokavice in 
zaščitna oblačila.  Poskrbeti za dobro prezračevanje.  

Zaščita oči  
Če obstaja nevarnost za stika z očmi, nositi zaščitna očala.   

Zaščita rok  
Kjer obstaja nevarnost za neposreden stik z izdelkom, vedno pri delu nosite zaščitne rokavice.   

Zaščita kože  
Nosite primerna zaščitna oblačila (dolgi rokavi in hlače), kjer obstaja nevarnost za stik ali brizge.   

Informacije 
Za podrobne informacije kontaktirajte dobavitelja zaščitne opreme. 
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Mejne vrednosti 
Ime snovi CAS št. Razredni 

interval 
Ppm Mg/m3 Leto Opomba 

Visoko rafinirano 
mineralno olje 
(DMSO ekstrakt < 
3 %, IP 346) 

- 8 ur  1,0   

Visoko rafinirano 
mineralno olje 
(DMSO ekstrakt < 
3 %, IP 346) 

- 15 min.  3,0   

Destilat (petrolej), 
rahlo obdelano z 
vodikom 

64742-47-8 8 ur  350,0   

Destilat (petrolej), 
rahlo obdelano z 
vodikom 

64742-47-8 15 min.  500,0   

 
Ostale informacije o mejnih vrednostih in nadzor 
Mejne vrednosti temeljijo na mejni vrednosti za oljno meglico, vključno z oljno paro. 

 
9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 

Oblika  Tekočina  
Barva  Modro  
Vonj  Organska topila  
Topnost  Organska topila (v glavnem)  

 
Gostota  867 kg/mł (15°C) ASTM D 4052 

Točka vnetišča  >75°C ASTM D 92  
Topnost v vodi  Zanemarljiva  
Viskoznost  48 mm²/s (40°C) ASTM D 445 

 
 
10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST  

Obstojnost  
Kemično obstojno.  

Reagira z  
močnimi oksidanti.  

Nevarni produkti pretvorbe  
Ogljikov monoksid (CO) in druge zdravju nevarne snovi lahko nastajajo med segrevanjem ali gorenjem.   

 
11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI  

Splošno  
Pripravek ima nizko akutno toksičnost pri zaužitju čeprav obstaja tveganje za kemijsko pljučnico, če pride do 
aspiracije izdelka v pljuča. Se ne absorbira v akutnih toksičnih količinah skozi kožo. Vdihavanje visokih 
koncentracij oljne meglice ima dražilne učinke na dihalne organe. Pri stiku z očmi lahko pride do neugodja vendar 
se očesno tkivo ne poškoduje.  Dolgoročna in/ali ponavljajoča izpostavljenost izdelku v kombinaciji z nezadostno 
osebno higieno lahko privede do težav s kožo v obliki dermatitisa, ekcema ali oljnih aken.  Uporabljeni izdelki 
lahko vsebujejo onesnaževala, ki so zdravju škodljiva.   

Stik s kožo  
V primerih, kjer snovi pod visokim pritiskom prodrejo pod kožo lahko pride do nekroze kože.   

 
12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI  

Gibljivost  
Nizka topnost v vodi, izdelek plava na vodi. Močno se absorbira v delce zemlje.  

Razgradljivost  
Potencialno razgradljiv, v naravi čas razgradljivosti dolg  
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Bioakumulacija  
Vsebuje sestavine, ki lahko biokaumulirajo (logPow>3)  

Ekotoksičnost  
Ni strupen za vodne organizme. Pričakovana LC/EC50 – vrednost >100 mg/l.  

Druge poškodbe  
Oljna preproga lahko povzroči fizične poškodbe na organizmih in ovira dovajanje kisika v mejne plasti zrak/voda, 
zrak/zemlja.   

Informacije  
OPOMBA!  Zgornje informacije se nanašaj na osnovne tekočine. 
 
 
13. ODSTRANJEVANJE 

Veljavni predpisi za povzročitelje odpadkov  
Glejte odlok o odpadkih SFS 2001:1063.  

Splošna navodila za ravnanje z odpadki 
Prepovedano je mešati različne nevarne odpadke med sabo. Različne vrste odpadkov se lahko meša, če je 
namen tega izboljšanje varnosti pri odstranitvi ali recikliranju ali če se to izvede na način, ki se ga lahko odobri s 
stališča zaščite okolja.   Odpadni produkti se morajo predati  pooblaščenim osebam, ki poskrbijo za profesionalni 
odvoz. Odpadna topila in olja se lahko v določenih količinah prevažajo brez posebnega dovoljenja, po 
kontaktiranju okrajne oblasti.  

 
Navodila za osušitev  
Pločevinke, na katerih je znak smrtne glave ali simbol za okolju nevarno snov in R-stavek 50/53, se morajo 
vedno obravnavati kot nevarni odpadki.   

Druge pločevinke je treba temeljito osušiti preden se jih preda v recikliranje ali ponovno obdelavo. Vsebino je 
morda treba obravnavati kot nevarni odpadek. Za najboljši rezultat odtočite pri sobni temperaturi. Namestite 
vsebnike obrnjene z zgornjo stranjo navzdol, nagnjene za 10 stopinj tako, da vsebina odteka tako, da je najnižja 
točka vsebnika tudi izhodna odprtina.  Preostalo vsebino se zbere in uporabi v postopku v katerega je vključen 
izdelek.  Pri kovinskih sodih je še posebej pomembno, da odtekanje poteka pri sobni temperaturi (najmanj15°C). 
Počakajte dokler se vsebnik ne osuši in iz njega samo še kaplja. Ko ste vsebnik izpraznili, ga ne smete ponovno 
zatesniti.   

Pri tem bodite še posebej pozorni na tveganje, ki obstaja, ko osušujete vsebnike, ki vsebujejo vnetljive tekočine. 
Osušene vsebnike prezračite na varnem mestu ločeno od isker in plamena. Preostala tekočina lahko predstavlja 
nevarnost eksplozije.  Očiščenih pločevink, vsebnikov oziroma sodov ne luknjajte, režite ali varite.  Če je mogoče, 
pločevinke, ki so vsebovale vodotopne pripravke najprej temeljito 3 krat sperite z vodo preden jih osušite.  Če je 
mogoče, naj se voda za spiranje uporablja v postopku, ki vključuje izdelek.   

 

Klasifikacije vrste odpadkov  
Povzročitelji odpadkov so odgovorni za razvrstitev odpadkov, ki jih povzročajo. Vsi odpadki so določeni s šest 
mestno EWC kodo.  Kode so določene v odloku o odpadkih (SFS 2001:1063). Kode za oljne odpadke so 
osnovane na uporabi in sestavnem osnovnem olju. Oljni odpadki se vedno uvrščajo med nevarne odpadke.    

Skupina odpadka  
EWC 13 02 05. Motorna olja, olja za menjalnike in mazalne olja na osnovi mineralov, neklorirana.   

 
14. TRANSPORTNI PODATKI  

Kemikalije so uvrščene kot nevarno blago           Da           Ne           Ni ocenjeno  

Druge informacije  
V smislu transportnih predpisov ni nevarno blago.  

 
15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH  

R-stavki/S-stavki  
Ocenjen in razvrščen kot pripravek, ki ni nevaren okolju ali zdravju.   
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Označevanje/simboli nevarnosti  
Označevanje ni predpisano. 

16. DRUGE INFORMACIJE  

Viri informacij  
Trenutna zakonodaja v času revizije in tehnična dokumentacija od dobavitelja surovin, Svenska Statoil AB.  

Seznam ustreznih R-stavkov.  

Št.  Besedilo R-stavka  
R52  Škodljiv za vodne organizme.   
R65  Škodljivo: Pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.  
R66  Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.  

 
Pregled revizije  

Izdaja Datum revizije  Odgovorna oseba  Dopolnila  

1  01/10/1996  Hanna Svennberg   
2  27/01/1998  Hanna Svennberg  Revidirano, razdelki 1-16  
3  12/12/2003  Hanna Svennberg  Revidirano, razdelki 1-16  
4 01/01/2007 Anita Cenusa  Revidirano, razdelki 1-16 
5 08/03/2010 Marie Sennevik - 

 

Opombe dobavitelja  
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