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Dátum vytvorenia: 11/09/2018 

Revízia č.: 1 
 

 

   Názov produktu: PROTECTA MINERAL FIBRE BIO 

   Kód produktu: PRO120 

   Synonymá: MINERAL BIO 

          ROZPUSTNÁ VLÁKNITÁ DOSKA/PÁS 
 

 

                Použitie látky/zmesi: Tepelná izolácia s pasívnou protipožiarnou ochranou 

             Názov spoločnosti: Polyseam Ltd 

          15 St Andrews Road  

           Huddersfield 

           West Yorkshire HD1 6SB 

           United Kingdom 

   Tel: +44 (0) 1484 421036 

   Email: post.uk@polyseam.com 
 

   Emergency tel: +44 (0)1484 421036 

                (iba v úradných hodinách) 
 

 
 

 

   Klasifikácia podľa nariadenia CLP: Tento výrobok nemá klasifikáciu podľa nariadenia CLP. 
 

   Prvky označovania: 

       Bezpečnostné upozornenia: P102: Uchovávajte mimo dosahu detí. 

            P261: Zabráňte vdychovaniu prachu. 

            P280: Noste ochranné rukavice /ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.  

            P285: V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest. 

            P304+340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a zaistite jej pohodlné 

            dýchanie.  

            P333 + 313: Ak sa vyskytne podráždenie kože alebo vyrážka: Vyhľadajte lekársku     

            pomoc/starostlivosť. 

            P337+313: Ak podráždenie očí pretrváva vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.  

            P350: Opatrne umyte veľkým množstvom mydla a vody. 

            P363: Pred ďalším použitím vyperte kontaminovaný odev.

Oddiel 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 

1.1. Identifikácia produktu 

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú 

1.3. Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 

1.4. Núdzové telefónne číslo 

Oddiel 2: Identifikácia nebezpečenstiev 

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi 

2.2. Prvky označovania 
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   Iné nebezpečenstvá: Dráždi pokožku. Dráždi oči. Dráždi dýchací systém. 

   PBT: Tento produkt nie je identifikovaný ako látka PBT/vPvB. 
 

 

   Chemická identita: PROTECTA FR BACKING 

   Obsahuje: Silikát alkalického kovu pozostávajúci z: >45% Oxid hlinitý; >97% SiO2 + Al2O3; < 2% Fe2O3+Na2O+K2O 

 
 

 

   Kontakt s pokožkou: Ak dôjde k podráždeniu, neotierajte ani neškriabte. Pred umytím mydlom a vodou     

                    opláchnite pod tečúcou vodou. 
   Kontakt s očami: Ak dôjde k podráždeniu, neutierajte si oči. Oči dôkladne vypláchnite oči alebo vodou. Ak  

               podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekára. 

   Požitie: Nevyvolávajte zvracanie. Ak je pri vedomí, okamžite vypite pol litra vody. 

   Nadýchanie: Odstráňte poškodeného z miesta nadýchania a zaistite tak vlastnú bezpečnosť. Udržujte v teple a         

           pokoji v pohodlnej polohe na dýchanie. Ak akékoľvek ťažkosti pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. 

 

 
 

   Kontakt s pokožkou: V mieste kontaktu môže byť mierne podráždenie. 

  Kontakt s očami: Môže dôjsť k podráždeniu a začervenaniu. 

  Požitie: Môže sa vyskytnúť bolesť a začervenanie úst a hrdla. 

  Vdýchnutie: Vysoké koncentrácie môžu dráždiť dýchací systém. 
 

 

   Okamžité/špeciálne ošetrenie: K dispozícii nie sú žiadne údaje. 
 

 
 

 

   Hasiace prostriedky: Mali by sa používať vhodné hasiace prostriedky pre okolitý oheň. 
 

 

   Riziká vystavenia: Nie sú k dispozícii žiadne relevantné informácie. 
 

 

   Rady pre hasičov: Nepoužiteľné. 

2.3. Iné nebezpečenstvá 

Oddiel 4: Opatrenia prvej pomoci 

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 

Oddiel 3: Zloženie/informácie o zložkách 

3.1. Zmesi 

4.1. Opis opatrení prvej pomoci 

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia 

Oddiel 5: Protipožiarne opatrenia 

5.1. Hasiace prostriedky 

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 

5.3. Rady pre hasičov 

Oddiel 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 
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   Osobné bezpečnostné opatrenia: Podrobnosti o osobnej ochrane nájdete v časti 8 KBÚ. 
 

 

  Environmentálne preventívne opatrenia: Nepoužiteľný. 
 

 

   Postupy čistenia: Na odstránenie materiálu použite priemyselný vysávač. Zabráňte tvorbe prachu. 
 

 

   Odkaz na iné oddiely: Pozri oddiel 8 KBÚ. Pozri oddiel 13 KBÚ. 
 

 

  Požiadavky na manipuláciu: Zabezpečte dostatočné vetranie priestoru. Usmernenie expozície OEL 0,6 vlákna/ml. 

           Vyčistite ho pomocou HEPA vysávača a zabráňte vdýchnutiu prachu. Zabráňte tvorbe  

            alebo šíreniu prachu vo vzduchu. 

 
 

   Podmienky skladovania: Skladujte na chladnom, dobre vetranom mieste. Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. 
 

 

   Špecifické konečné použitie(-ia): Pozri bod 1,2. 
 

 
 

 

   Expozičné limity na pracovisku: Žiadne údaje k dispozícii. 
 

 

   DNEL/PNEC: Žiadne údaje k dispozícii. 
 

   Technické opatrenia: Uistite sa, že je zabezpečené vetranie priestoru. OEL: amorfný vápenatého silikátu horečnatý- 

             PNOC (častice inak klasifikované):-Inhalovateľné častice: 10mg/m3; Dýchateľné častice: 3mg/m3. 

   Ochrana dýchacích ciest: Respiračný ochranný prístroj s filtrom častíc. Trieda filtra častíc P1 (EN143). 

   Ochrana rúk: Ochranné rukavice. 

   Ochrana zraku: Ochranné okuliare. 

   Ochrana pokožky: Ochranný odev s elastickými manžetami a uzatvoreným výstrihom. 

   Environmentálne: Žiadna osobitná požiadavka. 

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy 

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility 

6.2. Environmentálne preventívne opatrenia 

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie 

6.4. Odkaz na iné oddiely 

Oddiel 7: Manipulácia a skladovanie 

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 

7.3. Špecifické konečné použitie(-ia) 

Oddiel 8: Kontrola expozície/osobná ochrana 

8.1. Kontrolné parametre 

Hodnoty DNEL/PNEC 

8.2. Kontroly expozície 

Oddiel 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 
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   Stav: Vlákna.   
   Farba: Biela.   
   Zápach: Bez zápachu. 

   Rýchlosť odparovania: Nie je použiteľné. 

   Oxidovanie: Neuplatňuje sa. 

   Rozpustnosť vo vode: Nerozpustný. 

   Viskozita: Neuplatňuje sa. 

                                           Bod varu/rozsah °C: Neuplatňuje sa.   Bod topenia/rozsah °C: 1260 

                                           Obmedzenia horľavosti %:  nižšia: Neuplatňuje sa.             vyššia: Neuplatňuje sa. 

                                           Teplota vznietenia °C: Neuplatňuje sa.                         Časť. koef. n-oktanol/voda: Neuplatňuje sa. 

                                           Tlak výparov: Nie je použiteľný.    pH: Nie je použiteľné. 

   VOC g/l: Neuplatňuje sa. 
 

 

   Ďalšie informácie: Nie sú k dispozícii žiadne údaje. 
 

 
 

 

   Reaktivita: Stabilné za odporúčaných prepravných alebo skladovacích podmienok. 
 

 

   Chemická stabilita: Stabilné za normálnych podmienok. 
 

 

   Nebezpečné reakcie: Nebezpečné reakcie sa nevyskytujú za normálnych podmienok prepravy alebo skladovania. 

 

 

   Materiály, aby sa zabránilo: Neuplatňuje sa. 
 

 

   Nebezpečné produkty rozkladu: Nie sú k dispozícii žiadne údaje. 
 

 
Vylúčené nebezpečenstvá pre látku: 

 

               Nebezpečenstvo Trasy Základ 

Akútna toxicita (AC. tox. 4) - Žiadne nebezpečenstvo: vypočítané 

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

9.2. Iné informácie 

Oddiel 10: Stabilita a reaktivita 

10.1. Reaktivita 

10.2. Chemická stabilita 

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií 

10.4. Podmienky, aby sa predišlo 

10.5 Nekompatibilné materiály 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

Oddiel 11: Toxikologické informácie 

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch 
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Akútna toxicita (ac. tox. 3) - Žiadne nebezpečenstvo: zámerné 

Akútna toxicita (ac. tox. 2) - Žiadne nebezpečenstvo: zámerné 

Akútna toxicita (ac. tox. 1) - Žiadne nebezpečenstvo: zámerné 

Poleptanie/podráždenie pokožky - Žiadne nebezpečenstvo: zámerné 

Vážne poškodenie/podráždenie očí - Žiadne nebezpečenstvo: zámerné 

Senzibilita dýchacích ciest/pokožky - Žiadne nebezpečenstvo: zámerné 

Mutovanie zárodočných buniek - Žiadne nebezpečenstvo: zámerné 

Karcinogenita - Žiadne nebezpečenstvo: zámerné 

Reprodukčná toxicita - Žiadne nebezpečenstvo: zámerné 

STOT - jednorazová expozícia - Žiadne nebezpečenstvo: zámerné 

STOT - opakovaná expozícia - Žiadne nebezpečenstvo: zámerné 

Aspiračná nebezpečnosť - Žiadne nebezpečenstvo: zámerné 
 

 

               Kontakt s pokožkou: V mieste kontaktu môže byť mierne podráždenie. 

      Kontakt s očami: Môže dôjsť k podráždeniu a začervenaniu. 

     Požitie: Môže sa vyskytnúť bolesť a začervenanie úst a hrdla. 

   Inhalácia: Vysoké koncentrácie môžu dráždiť dýchací systém. 
 

 
 

 

       Hodnoty ekotoxicity: K dispozícii nie sú žiadne údaje. 
 

 

   Pretrvávanie a degradovateľnosť: K dispozícii nie sú žiadne údaje. 
 

 

   Bioakumulačný potenciál: K dispozícii nie sú žiadne údaje. 
 

 

        Mobilita: Nepoužiteľný. 
 

 

   Identifikácia PBT: Tento produkt nie je identifikovaný ako látka PBT/vPvB. 
 

 

            Iné nepriaznivé účinky: Zanedbateľná ekotoxicita. 
 

 

   Likvidácia: Zneškodňujte na mieste zneškodňovania odpadu v súlade s požiadavkami miestnych predpisov.  

   Kód odpadu: 17 06 04 

Symptómy/spôsoby expozície 

Oddiel 12: Ekologické informácie 

12.1. Toxicita 

12.2. Pretrvávanie a degradovateľnosť 

12.3. Bioakumulačný potenciál 

12.4. Mobilita v pôde 

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB 

12.6. Iné nepriaznivé účinky 

Oddiel 13: Informácie o likvidácii 

13.1. Metódy spracovania odpadu 
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   Likvidácia obalov: Zlikvidujte ako normálny priemyselný odpad. 

   Pozn.: pozornosť používateľa je upozornená na možnú existenciu regionálnych alebo vnútroštátnych predpisov  

               týkajúcich sa likvidácie. 

 
   Dopravná trieda: Tento produkt nevyžaduje klasifikáciu pre prepravu. 
 

 
 

 

  Osobitné predpisy: Nie je uplatniteľné. 
 

   Hodnotenie chemickej bezpečnosti: Hodnotenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané pre látku alebo zmes  
           dodávateľom. 

 
 

 

   Ďalšie informácie: Táto karta bezpečnostných údajov sa pripravuje v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/830. 

        Táto karta bezpečnostných údajov sa pripravuje v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1272/2008. 

         *Označuje text v KBÚ, ktorý sa od poslednej revízie zmenil. 

 

   Právne upozornenie: Vyššie uvedené informácie sa považujú za správne, ale nie je potrebné, aby boli všeobecne  

             záväzné a budú použité len ako pomôcka. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za škodu  

             vyplývajúcu z manipulácie alebo kontaktu s vyššie uvedeným výrobkom. 

 

Oddiel 14: Informácie o preprave 

Oddiel 16: Ďalšie informácie 

Oddiel 15: Regulačné informácie 

15.1. Bezpečnostné, zdravotné a environmentálne predpisy/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes 

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti 

Ďalšie informácie 
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