
 
 

 

PRILOGA IV: Primer navodil za delo 

NAVODILO ZA VARNO DELO 
SKUPINA NEVARNIH KEMIČNIH SNOVI 

Vodne raztopine anorganskih kislin 
NEVARNE LASTNOSTI 

 
 JEDKO 

   
Povzroča (hude) opekline in razjede na koži ter draži dihala. Močno koncentrirane kisline burno reagirajo z 
vodo. 
 
Nevarnost požara v primeru stika dušikove(V) kisline z gorljivimi materiali. 

VARNOSTNI UKREPI 
Shranjevanje: Tesno zaprte posode, suho okolje, ne shranjevati v kovinskih 

vsebnikih. 
Zaščita oči: da 
Zaščita rok: da 
Zaščitna obleka: da 

Osebna varovalna oprema: pri uporabi vedno uporabljati zaščitno obleko, ustrezne rokavice in zaščitna očala. 
 
V primeru 
povečane 
nevarnosti:  

 
Osebna varovalna oprema za zaščito dihal po standardu EN 
141 (zahtevano pri tvorbi hlapov/aerosolov/plinov ali prahov) 

 
Filter: 

B 

 
Barva: 

siva 

Higienski ukrepi: 
med uporabo prepovedano uživanje hrane in pijače. Prepovedano kajenje. Shranjevanje 
kemičnih snovi ločeno od hrane in pijače.  
Zaščita kože: zaščitne rokavice 

   Čiščenje kože: običajno Nega kože: glicerinska mazila 

Omejitve uporabe: 
v primeru, da kemična snov povzroča nastanek raka oziroma lahko škoduje še nerojenemu otroku. 

POSTOPEK V PRIMERU NEVARNOSTI KLIC V SILI: 112 
Postopek čiščenja/absorpcije: absorbirati z vodnimi absorbcijskimi materiali, kot npr. Chemizorb.  Odloži na 

odlagališče za odpadke. Očisti. 
Ustrezno gasilno sredstvo: voda, pena CO2. 

Neustrezno gasilno sredstvo: v primeru požara možna sprostitev nevarnih plinov in par. Pri stiku s kovinskimi 
materiali možen nastanek čistega vodika. (Nevarnost eksplozije!) 

Opozori tudi druge osebe! glej: Lokalni alarmni načrt! 

Nudi prvo pomoč. 

Zavaruj samega sebe. Ne vdihuj dimnih plinov. 

 Po nezgodi – počakaj, dokler nadrejeni ali gasilci ne dovolijo 
ponovnega vstopa na delovno mesto. 

 

Obvesti nadrejene! 

PRVA POMOČ KLIC V SILI: 112 
Po vdihavanju: pojdi na svež zrak. Posvetuj se z zdravnikom. 
Po stiku s kožo: izpiraj z velikimi količinami vode. Takoj odstrani onesnaženo obleko. Pri večji izpostavljenosti s 
koncentriranimi kislinami ali v primeru odprtih ran se posvetuj z zdravnikom! 
Po stiku z očmi: izperi z velikimi količinami vode – veka naj bo močno odprta /(najmanj 10 min.). Posvetuj se z 
zdravnikom! 
Po zaužitju: Pij 1 – 2 dl vode – NE VEČ! Takoj se posvetuj z zdravnikom! 
Oseba za nudenje prve pomoči: Številka sobe: Telefon: 

RAVNANJE Z ODPADKI 
Odpadki se ponavadi razvrščajo kot nevarni odpadki. Pri odstranjevanju upoštevaj interna navodila. 

NEVARNE KEMIČNE SNOVI, ZA KATERE SE UPORABLJA TO NAVODILO 
Npr. klorovodikova kislina, žveplova kislina, fosforna kislina, dušikova kislina. Ta navodila niso uporabna za varno delo z 
fluorovodikovo kislino ali oleumom. Pri ravnanju s kompleksi s fluorovodikovo kislino ali oleumom  upoštevaj specifična 
navodila za te snovi in ne splošnih navodil! 

 
Datum: Ime: Podpis: 

 


