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1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 
 

 Informacije o izdelku št. 2556 

 Naziv izdelka:  

Propil-4-hidroksibenzoat  
Propyl-4-hydroxybenzoat 

 

 Dobavitelj izdelka/odgovorna družba: 

Caesar & Loretz GmbH 

Herderstr. 31 

40721 Hilden 

Telefon: 02103/4994-0 

Telefaks: 02103/32360 

Elektronski naslov: info@caelo.de 

 Telefonska številka za nujne primere: 

Giftinformationszentrum Mainz 

Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz 

Telefon: 06131/19240 

 

2 Določitev nevarnosti 
 

 Določitev nevarnosti: na podlagi zakonodaje Evropske unije snov ni razvrščena kot nevarna. 

 

3 Sestava/podatki o sestavinah 

 

 Kemijske značilnosti: 

Št. CAS, naziv snovi: 94-13-3 n-propil-4-hidroksibenzoat 

 Identifikacijske številke: 

 Št. INECS: 202-307-7 

 

4 Ukrepi za prvo pomoč 
 

 Po vdihavanju: svež zrak. 

 Po stiku s kožo: sprati z vodo. Odstraniti kontaminirana oblačila. 

 Po stiku z očmi: splakniti z veliko vode ob odprti veki. 

 Po zaužitju: piti vodo. Izzvati bruhanje. Posvetujte se z zdravnikom. 
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5 Protipožarni ukrepi 
 

 Ustrezna sredstva za gašenje: uporabiti je mogoče vsa redna sredstva za gašenje. Izbrati 

protipožarne ukrepe, ki so primerni glede na okolico. 

 Posebne nevarnosti med gašenjem: gorljivo, vendar ni vnetljivo. V primeru požara se lahko 

tvorijo nevarni hlapi/plini: dimni plini. 

 Dodatne informacije: preprečiti, da bi voda za gašenje požara onesnažila površinske vode, 

podzemni vodni sistem ali prst. Ostanke je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi. 

 

6 Ukrepi ob nenamernih izpustih 

 

 Osebni zaščitni ukrepi: preprečiti nastanek prahu in stik s snovjo. 

 Okoljski zaščitni ukrepi: preprečiti vnos v odtoke. 

 Metode čiščenja: pobrati suho. Odstranjevanje v skladu s poglavjem 13 tega varnostnega 

lista. Očistiti z vodo. 

 

7 Ravnanje in skladiščenje 
 

 Ravnanje: ni posebnih zahtev. 

 Skladiščenje: tesno zapreti. Hraniti na suhem mestu. Hraniti pri sobni temperaturi. 

 

8 Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščitna oprema 
 

 Osebna zaščitna oprema: 

 Splošni zaščitni in higienski ukrepi: upoštevati je treba običajne previdnostne ukrepe glede 

ravnanja s kemikalijami. 

 Zaščita dihal: maska za zaščito pred prahom. 

 Zaščita rok: zaščitne rokavice iz gume ali lateksa. 

 Zaščita oči: zaščitna očala. 

 

9 Fizikalne in kemijske lastnosti 
 

 Oblika: kristalinični prah. 

 Barva: bela. 

 Vonj: skoraj brez vonja. 

 Vrelišče/območje vrelišča: ni opredeljeno 

 Plamenišče: ni opredeljeno 

 Vnetljivost (trdna snov, hlapi): izdelek ni vnetljiv 

 Nevarnost eksplozije: izdelek ne povzroča nevarnosti eksplozije, možna pa je eksplozija 

mešanic prahu in zraka. 
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 Parni tlak: pri 20 °C < 1 hPa 

 Gostota: pri 20 °C 0,8 g/cm3 

 Nasipna gostota: pri 20 °C 700 kg/m3 

 Topnost v/sposobnost mešanja z 

 vodo: pri 20 °C 2 g/l 

 Območje pH vrednosti: (- g/I) pri 20 °C 3–5 

 

10 Obstojnost in reaktivnost 
 

 Termična razgradnja/razmere, ki se jim je treba izogibati: ob ustrezni uporabi se ne 
razgrajuje. 

 Nevarne reakcije: ni znanih nevarnih reakcij. 

 Nevarni produkti razgradnje: jih ni. 
 

11 Toksikološki podatki 

 

 Akutna strupenost: 

Podatki LD/LD50, ki so pomembni za opredelitev nevarnosti: 

99-76-3 PHB-ester 
Oralno: LD50: 2280 mg/kg (podgana) 

 Primarni učinek draženja: 

 po zaužitju: nizka strupenost v preizkusih na živalih. 

 Dodatne toksikološke informacije: ob ustreznem ravnanju in uporabi izdelek nima škodljivih 
učinkov. 

 

12 Ekološki podatki 
 

 Ekotoksikološki učinki: kvantitativni ekotoksikološki podatki za ta izdelek niso na voljo. 

Strupenost za vodno okolje: 

Ni akutno škodljivo za vodne organizme. 

Ob ustreznem ravnanju in uporabi izdelek nima škodljivih ekoloških učinkov. 

 

13 Odstranjevanje 
 

 Izdelek: 

 Priporočilo: odstranjevanje v skladu z lokalnimi predpisi kot farmacevtski odpadek. 

 Prazna kontaminirana embalaža:  

 Priporočilo: odstranjevanje v skladu z lokalnimi predpisi. 
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14 Podatki o prevozu 
 

 Kopenski prevoz v skladu z ADR: ni razvrščeno kot nevarno v smislu predpisov o prevozu. 

 

15 Zakonsko predpisani podatki 

 

 Označevanje na podlagi predpisov EU: izdelka ni treba označiti v skladu z direktivami EU ali 

zadevnimi nacionalnimi zakoni. 

 Nacionalni predpisi (Nemčija): 

 Razred nevarnosti za vode (nemški predpis): WGK 1 (samorazvrstitev): rahlo nevarno za 

vode. 

 

16 Drugi podatki 
 

Kolikor nam je znano, so podatki, navedeni v varnostnem listu, točni na dan izdaje. 

 

 Razlog za zadnjo spremembo: uskladitev z Uredbo (ES) 1907/2006 (REACH) in sistemom 
za označevanje GHS.  

 

 


