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Klasifikacija proizvodov Cora agrohomeopathie®   na slovenskem trgu, 

zakonodaja in varnostne zahteve za proizvode  Cora agrohomeopathie®  v 

Sloveniji 

*(Pojasnilo: oznaka 43% m/m etanol pomeni, da gre za utežne procente). 

Zakaj so proizvodi za nego in krepitev rastlin, ki ne vsebujejo aktivnih snovi v merljivih 

količinah, klasificirani kot nevarne snovi? Zato, ker vsebujejo 43% m/m etanol (podobno kot 

žgane pijače). Vendar proizvodi niso hrana, niso kozmetični proizvodi ampak so proizvodi za 

splošno uporabo. Ker je 43% etanol vnetljiv, so proizvodi Cora agrohomeopathie® po kemijski 

zakonodaji uvrščeni med nevarne (= vnetljive) snovi, za katere je potrebno upoštevati 

Varnostni list za 43% m/m etanol.  Vendar ta uvrstitev velja le za proizvode Cora 

agrohomeopathie®, nikakor pa ne za škropiva, ki so iz njih pripravljena. Le-ta so varna za 

ljudi, živali, okolje in po njihovi uporabi ni nobene karence (vsi pridelki so užitni tudi 

neposredno po škropljenju) . 

V pomoč pri razumevanju spodnje razlage, vam je Splošna specifikacija proizvodov Cora 

agrohomeopathie® 

Nosilni medij ojačane energizacije naravnih kompleksov ustreznih rastlin in mineralov, je za 

proizvode Cora agrohomeopathie®  43 %( m/m) etanol* , ki zaradi svoje vnetljivosti, po 

zakonadaji izpolnjuje kriterije za nevarno kemikalijo – ker proizvodi v Sloveniji niso 

klasificirani kot fitofarmacevtski (FFS) proizvodi za varstvo rastlin, niso klasificirani kot izdelki 

za kozmetiko, niso klasificirani kot hrana. KLasificirani so proizvodi za splošno uporabo.  

Uvrstitev proizvodov med nevarne snovi-zaradi vsebnosti 43% (m/m) etanola, velja le za 

proizvode in ne velja za škropivo iz proizvodov, ki je pripravljeno po Splošnih navodilih za 

uporabo proizvodov Cora agrohomeopathie® . Tako pripravljeno škropivo je vodna 

raztopina etanola koncentracije 0,1% do 0, 3% ( dozira se od 1 ml proizvoda na 1000 ml vode 

do 3 ml proizvoda na 1000 ml vode) in je za ljudi, živali ter okolje popolnoma varno. 

Kot proizvodi za splošno uporabo, namenjeni negi in krepitvi vitalnosti rastlin (in s tem preko 

krepitve vitalnosti rastlin tudi posredno krepitvi lastne odpornosti rastlin na rastlinske 

škodljivce, rastlinske bolezni, rastlinski stres), proizvodi v Sloveniji niso v pristojnosti Uprave 

za varno hrano Republike Slovenije (kot proizvodi iz kategorije proizvodov za nego in 

krepitev rastlin in so proizvodi za splošno uporabo, ne potrebujejo registracije, ne vsebujejo 

pesticidov, ne vsebujejo aktivnih snovi, ampak so naravni energizirani homeodinamični 

proizvodi, namenjeni negi in krepitvi vitalnosti rastlin (in s tem preko krepitve vitalnosti 

rastlin tudi posredno krepitvi lastne odpornosti rastlin na rastlinske škodljivce, rastlinske 

bolezni, rastlinski stres)). Ti proizvodi so v Sloveniji v pristojnosti Ministrstva za zdravje RS 

(Urad RS za kemikalije). Izdelek vsebuje 43% (m / m) etanola, po zakonodaji zato potrebuje 

Varnostni list za 43%etanol, ki ga je potrebno upoštevati, ker so to v RS proizvodi za splošno 

uporabo, ki niso razvrščeni v specifične kategorije (npr, hrana, kozmetika ipd) ter vsebujejo 

43% m / m etanola in so razvrščeni med vnetljive snovi. Kot že rečeno, to velja le za 

proizvode Cora agrohomeopathie®, ne pa tudi za škropivo, ki je iz njih pripravljeno skladno S 

Splošnim navodilom za proizvode Cora agrohomeopathie®. 

http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/2018/09/SPLO%C5%A0NA-Specifickacijska-lista-za-proizvode-Cora-agrohomeopathie.pdf
http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/2018/09/SPLO%C5%A0NA-Specifickacijska-lista-za-proizvode-Cora-agrohomeopathie.pdf
http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/2018/09/SPLO%C5%A0NA-Specifickacijska-lista-za-proizvode-Cora-agrohomeopathie.pdf
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ZAHTEVE ZA VARNOST PROIZVODOV  iz Varnostnega lista za 43% (m/m  etanol), ki je nosilni medij 

energiziranih naravnih učinkovin (kompleksov rastlin in mineralov): 

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti 

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi 

  Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 

Flam. Liq. 3 Vnetljiva tekočina in hlapi. 

 
 

2.2 Elementi etikete 

  Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 

  Izdelek je razvrščen in označen v skladu z uredbo CLP. 

  Piktogrami nevarnosti: 

 
GHS02 

  Opozorilna beseda: Pozor 

  Stavki o nevarnosti 

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. 

  Previdnostni stavki 

P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. — Kajenje 

prepovedano.  

P241 Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo, odporno proti 

eksplozijam. 

P243 Preprečiti statično naelektrenje. 

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.  

P240 Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine. 

P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. 
Izprati kožo z vodo[ali prho].  
P403 + P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P501 

Vsebino / vsebnik odstraniti v skladu z nacionalnimi predpisi. 
 

2.3 Druge nevarnosti 

  Rezultati ocene PBT in vPvB 

  PBT: Se ne uporablja. 

  vPvB: se ne uporablja. 

 
 

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 

3.2. Zmesi 
 

  Nevarne sestavine: 

 

CAS: 64-17-5 

EC št .: 200-578-6 

Reg. št.: 01-2119457610-43-XXXX 

etanol Flam. Liq. 2, H225; 

Eye Irrit. 2, H319 

43% m/m 

 

• Dodatne informacije: 

Etanol je raztopljen v prečiščeni vodi Aqua purificata (sterilizirana voda, kakovosti Pharmacopeia). 
 

Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz oddelka 16 v  Varnostnem 
listu za 43% (m/m  etanol),. 

 

 

http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/2018/09/VL-etanol-43-SLO-2.pdf
http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/2018/09/VL-etanol-43-SLO-2.pdf
http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/2018/09/VL-etanol-43-SLO-2.pdf
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ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč 

  Takoj odstranite katero koli oblačila, onesnažena z izdelkom. 

  Po vdihavanju: 

Zagotovite kroženje svežega zraka. Če se simptomi nadaljujejo, se posvetujte z 

zdravnikom. V primeru okvare dihal ali nepravilnosti pri dihanju začnite oživljanje ali 

vdihavanje kisika in se takoj posvetujte z zdravnikom. V primeru nezavesti, pacienta položite 

in prevažajte v regeneracijskem položaju. 

  Po stiku s kožo: 

Takoj odstranite kontaminirana oblačila. Izprati prizadeta območja z veliko vode in mila. Če 

se draženje nadaljuje, se obrnite na zdravnika. 

  Po stiku z očmi: 

Takoj izpirajte oko (oči) z obilo vode, več minut. Odstranite kontaktne leče v kolikor jih 

uporabljate in lahko to storite brez težav. Med izpiranjem naj bo oko na široko odprto. V 

primeru, da se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč. 

  Po zaužitju: 

Izprati usta z vodo. 

Ne izzvati bruhanja; takoj pokličite na zdravniško pomoč. 

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli: 

Omotičnost, dvojni vid in drugi značilni simptomi alkoholne zastrupitve. Bruhanje, nezavest. Draženje 

kože, oči in dihalnih poti. 
 

  Informacije za zdravnika: 

Simptomatsko zdravljenje (dekontaminacija, vitalne funkcije), ni znan specifični antidot. 
 

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in potrebnega posebnega zdravljenja 

Druge ustrezne informacije niso na voljo. 

 

 

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 

5.1. Sredstva za gašenje 

  Ustrezna sredstva za gašenje 

CO2, gasilni prah ali vodni curek. Boj proti večjim požarom z vodnim curkom ali 

alkoholno odporno peno. 

  Zaradi varnostnih razlogov so neprimerna sredstva za gašenje 

Voda s polnim vodnim curkom. 
 

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo 

Lahko tvori eksplozivne mešanice plina in zraka. V primeru nepopolnega 

izgorevanja lahko nastane ogljikov monoksid. Dimi so težji od zraka in razporejeni 

po tleh. Vnetljivost je možna iz oddaljenosti. 
 

5.3 Nasvet za gasilce 

  Zaščitna oprema: 

Nosite polno zaščitno obleko z avtonomnim dihalnim aparatom. 

  Dodatne informacije 

Ogrožene posode v okolici je treba ohladiti z vodno cevjo. Vlažite eksplozivne 

mešanice plina in zraka z vodnim curkom. 

 

 

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili. 
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Nosite zaščitno opremo in zaščitite nezaščitene osebe. 
 

Gašenje odprtih plamenov. Odstranite vnetljive vire. Prepovedano kajenje. Izogibajte se 

iskram. Izogibajte se stiku s kožo, očesom. 

 

6.2. Okoljevarstveni ukrepi 

Preprečite, da material doseže kanalizacijski sistem, luknje in kleti. Če se sprostijo velike 

količine, morajo biti ustrezni organi obveščeni. 

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje. 

Absorbirajte z materialom, ki veže tekočino (pesek, diatomit, kislinska veziva, univerzalna 

veziva, žagovina). 
 

Zagotoviti zadostno zračenje. Kontaminiran material odstranite kot odpadek v skladu s točko 
13. 
 

6.4. Sklicevanje na druge oddelke 

Nevarnost eksplozije 
 

Za informacije o varnem ravnanju glejte poglavje 7 
 

Za informacije o odstranjevanju glejte poglavje 13. 
 

Za informacije o osebni zaščitni opremi glejte poglavje 8. 

 

 

Več oziroma vse: v Varnostnem listu za 43% (m/m  etanol)! 

 

 

http://cora-agrohomeopathie.com/ 

 

E mail: ortan.m@gmail.com 

 

PHONE: 00386 (0)70 820 279 

http://cora-agrohomeopathie.com/wp-content/uploads/2018/09/VL-etanol-43-SLO-2.pdf
http://cora-agrohomeopathie.com/
mailto:ortan.m@gmail.com

