
Navodila in ukrepi za ravnanje z nevarnimi snovmi
Nevarna snov Simbol za

nevarnost
Opozorilna
beseda

Navodila in ukrepi

Dišeči kamen
citrus Pozor

Vsebuje:

• citral (št. CAS: 5392-40-5)
Stavek o nevarnosti:

• H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Varnostna navodila:

• P272 - Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zu-
naj delovnega mesta.

• P280 - Nositi zaščitne rokavice.
• P302 + P352 - PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
• P333 + P313 - Če nastopi draženje kože ali se pojavi iz-

puščaj: Poiskati zdravniško pomoč/oskrbo.
• P362 + P364 - Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati

pred ponovno uporabo.
Navodilo za odstranjevanje:

• P501 - Vsebino/sistemski sifon oddati na ustreznem zbir-
nem mestu za odpadke.
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Nevarna snov Simbol za
nevarnost

Opozorilna
beseda

Navodila in ukrepi

Specialno lepilo
Tangit PVC-U Nevarnost

Vsebuje:

• tetrahidrofuran (št. CAS 109-99-9)
• butanon (št. CAS 78-93-3)
• cikloheksanon (št. CAS 108-94-1)
Stavki o nevarnosti:

• H225 - Vnetljiv aerosol.
• H315 - Povzroča draženje kože.
• H318 - Povzroča hude poškodbe oči.
• H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
• H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
• H351 - Sum povzročitve raka.
Varnostna navodila:

• P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.
• P210 - Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vro-

čih površin. Kajenje prepovedano.
• P260 - Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/raz-

pršila.
• P271 - Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem pro-

storu.
• P280 - Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči.
• P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpi-

rati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih
imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpira-
njem.

• P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali
zdravnika.

Navodila za odstranjevanje:

• P501 - Odstraniti vsebino/posodo v skladu z uradnimi
krajevnimi predpisi.

Na zbirno mesto za material, primeren za recikliranje, lahko
prinesete le popolnoma izpraznjeno embalažo, ki ne vsebuje
hlapov topil.
Evropska klasifikacijska številka odpadka (EWC): 080409

Čistilno sredstvo
za šobo Geberit
AquaClean, od
leta 2018

Pozor

Vsebuje:

• manj kot 5 % neionskih tendizov, amfoternih tendizov
• sredstvi za konzerviranje (metilizotiazolinon, benzizotiazoli-

non)
Stavek o nevarnosti:

• H319 - Povzroča hudo draženje oči.
Varnostna navodila:

• P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.
• P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpi-

rati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih
imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpira-
njem.
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Nevarna snov Simbol za
nevarnost

Opozorilna
beseda

Navodila in ukrepi

Čistilno sredstvo
za šobo Geberit
AquaClean, do
leta 2017

Pozor

Vsebuje:

• manj kot 5 % neionskih tendizov, amfoternih tendizov
• citronsko kislino (št. CAS 5949-29-1)
Stavek o nevarnosti:

• H319 - Povzroča hudo draženje oči.
Varnostna navodila:

• P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.
• P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpi-

rati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih
imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpira-
njem.

Čistilno sredstvo
Geberit AquaClean Pozor

Vsebuje:

• manj kot 5 % neionskih tendizov, anionskih tendizov
• citronsko kislino (št. CAS 77-92-9)
Stavek o nevarnosti:

• H319 - Povzroča hudo draženje oči.
Varnostna navodila:

• P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.
• P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpi-

rati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih
imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpira-
njem.
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Nevarna snov Simbol za
nevarnost

Opozorilna
beseda

Navodila in ukrepi

Mineralna masa
za zalivanje
Geberit FSH 90

Nevarnost

Vsebuje:

• portlandski cement (št. CAS 65997-15-1)
Stavki o nevarnosti:

• H315 - Povzroča draženje kože.
• H318 - Povzroča hude poškodbe oči.
• H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
Varnostna navodila:

• P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo
posoda ali etiketa proizvoda.

• P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.
• P103 - Pred uporabo preberite etiketo.
• P261 - Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/raz-

pršila.
• P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpi-

rati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih
imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpira-
njem.

• P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali
zdravnika.

• P321 - Posebno zdravljenje:
– Po vdihavanju: Nezavestno osebo premestiti v stabilen

bočni položaj in jo prevažati samo v tem položaju. Za-
gotoviti dovod svežega zraka. V primeru težav poiskati
zdravniško pomoč.

– Po stiku s kožo: Takoj umiti z vodo in milom ter dobro
sprati.

– Po zaužitju: Ne izzvati bruhanja; takoj poiskati zdrav-
niško pomoč.

• P405 - Hraniti zaklenjeno.
Druge nevarnosti:
Izdelek z vodo reagira močno alkalno.

Navodilo za odstranjevanje:

• P501 - Odstraniti vsebino/posodo v skladu z uradnimi
krajevnimi predpisi.
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Nevarna snov Simbol za
nevarnost

Opozorilna
beseda

Navodila in ukrepi

Specialno lepilo
ABS Tangit Nevarnost

Vsebuje:

• butanon (št. CAS 78-93-3)
• n-butilacetat (št. CAS 123-86-4)
Stavki o nevarnosti:

• H225 - Vnetljiv aerosol.
• H319 - Povzroča hudo draženje oči.
• H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
• EUH066 - Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči na-

stanek suhe ali razpokane kože.
Varnostna navodila:

• P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.
• P210 - Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vro-

čih površin. Kajenje prepovedano.
• P260 - Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/raz-

pršila.
• P271 - Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem pro-

storu.
• P280 - Nositi zaščito za oči.
• P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpi-

rati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih
imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpira-
njem.

Navodila za odstranjevanje:

• P501 - Odstraniti vsebino/posodo v skladu z uradnimi
krajevnimi predpisi.

Evropska klasifikacijska številka odpadka (EWC): 080409

Micropur Forte
MF, tekoč (sred-
stvo za konzervi-
ranje za higienski
filter Geberit)

-

Vsebuje:

• raztopino natrijevega hipoklorita (št. CAS 7681-52-9)
• srebro (št. CAS 7440-22-4)
• natrijev nitrat < 0,1 % (št. CAS 7631-99-4)
Stavek o nevarnosti:

• H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učin-
ki.

Varnostna navodila:

• P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.
• P273 - Preprečiti sproščanje v okolje.
• P391 - Prestreči razlito tekočino.
Navodila za odstranjevanje:

• P501 - Odstraniti vsebino/posodo v skladu z uradnimi
krajevnimi predpisi.
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Nevarna snov Simbol za
nevarnost

Opozorilna
beseda

Navodila in ukrepi

Sredstvo za
odstranjevanje
vodnega kamna
Geberit AquaClean

Pozor

Vsebuje:

• fosforjevo kislino (št. CAS 7664-38-2)
• solno kislino (št. CAS 7647-01-0)
Stavki o nevarnosti:

• H315 - Povzroča draženje kože.
• H319 - Povzroča hudo draženje oči.
Varnostna navodila:

• P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.
• P280 - Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči.
• P302 + P352 - PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in

vode.
• P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpi-

rati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih
imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpira-
njem.

• P332 + P313 - Če nastopi draženje kože: Poiskati zdrav-
niško pomoč/oskrbo.

• P337 + P313 - Če draženje oči ne preneha: Poiskati zdrav-
niško pomoč/oskrbo.

Navodila za odstranjevanje:
Popolnoma izpraznjeno in očiščeno embalažo lahko oddate
v reciklažnem centru.

Čistilna tabletka
DropIn blue Pozor

Vsebuje:

• benzolsulfonsko kislino, alkilnie derivate C10-13, natrijeve
soli (CAS-Nr. 68411-30-3)

• kokosov monoetanolamin (št. CAS 90622-77-8)
• olje bora 99 ≤ 2,5 %
Stavki o nevarnosti:

• H315 - Povzroča draženje kože.
• H319 - Povzroča hudo draženje oči.
• H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učin-

ki.
Varnostna navodila:

• P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo
posoda ali etiketa proizvoda.

• P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.
• P280 - Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči.
• P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpi-

rati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih
imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpira-
njem.

• P314 - Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskr-
bo.

Navodila za odstranjevanje:
Manjše količine lahko razredčite in sperete z veliko količino
vode. Večje količine odstranite v skladu z lokalnimi uradnimi
predpisi.
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Nevarna snov Simbol za
nevarnost

Opozorilna
beseda

Navodila in ukrepi

Dišeče sito za
pisoarje Geberit Pozor

Vsebuje:

• benzil salicilat (št. CAS 118-58-1)
• linalil acetat; 1-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-

on (št. CAS 115-95-7)
• reakcijska zmes iz 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-te-

trametil-2-naftil)etan-1-ona in 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahidro-
2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona in 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-
oktahidro- 2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona
(Št. CAS 54464-57-2)

• tetrametil-4-metilenheptan-2-on
(Št. CAS 81786-75-6)

• [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-oktahidro-6-metoksi-3,6,8,8-tetra-
metil-1H-3a,7-metanoazulen
(Št. CAS 19870-74-7)

• alfa-metil-1,3-benzodioksol-5-propionaldehid
(Št. CAS 1205-17-0)

Stavki o nevarnosti:

• H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože.
• H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učin-

ki.
Varnostna navodila:

• P261 - Ne vdihavati hlapov/razpršila.
• P273 - Preprečiti sproščanje v okolje.
• P280 - Nositi zaščitne rokavice.
• P302 + P352 - Pri stiku s kožo: Umiti z veliko vode.
• P333 + P313 - Če nastopi draženje kože ali se pojavi iz-

puščaj: Poiskati zdravniško pomoč/oskrbo.
Navodila za odstranjevanje:

• P501 - Odstraniti vsebino/posodo v skladu z uradnimi
krajevnimi predpisi.
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Nevarna snov Simbol za
nevarnost

Opozorilna
beseda

Navodila in ukrepi

Čistilne tabletke
Kolo SmartFresh Pozor

Vsebuje:

• 15–30 % anionskih tendizov
• < 5 % amfoternih tendizov
• dišave
Stavki o nevarnosti:

• H315 - Povzroča draženje kože.
• H319 - Povzroča hudo draženje oči.
Varnostna navodila:

• P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo
posoda ali etiketa proizvoda.

• P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.
• P280 - Nositi zaščitne rokavice.
• P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpi-

rati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih
imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpira-
njem.

• P332 + P313 - Če nastopi draženje kože: Poiskati zdrav-
niško pomoč/oskrbo.

• P337 + P313 - Če draženje oči ne preneha: Poiskati zdrav-
niško pomoč/oskrbo.
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Nevarna snov Simbol za
nevarnost

Opozorilna
beseda

Navodila in ukrepi

Čistilne tabletke
Geberit DuoFresh Pozor

Vsebuje:

• 15–30 % anionskih tendizov
• 5–15 % neionskih tendizov
• dišave; GERANIOL; LINALOL
Stavki o nevarnosti:

• H303 - Lahko škoduje zdravju pri zaužitju.*
• H315 - Povzroča draženje kože.
• H319 - Povzroča hudo draženje oči.
• H401 - Strupeno za vodne organizme.*
• H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učin-

ki.
Varnostna navodila:

• P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo
posoda ali etiketa proizvoda.

• P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.
• P273 - Preprečiti sproščanje v okolje.
• P280 - Nositi zaščitne rokavice.
• P302 + P352 - Pri stiku s kožo: Umiti z veliko vode.
• P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpi-

rati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih
imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpira-
njem.

• P362 + P364 - Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati
pred ponovno uporabo.*

Navodila za odstranjevanje:

• P501 - Odstraniti vsebino/posodo v skladu z uradnimi
krajevnimi predpisi.

Stavki, označeni z *, veljajo samo za države, ki niso članice
EU, npr. za Rusijo, Srbijo, Bosno in Hercegovino.
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Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona

documentation@geberit.com
www.geberit.com
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