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   Názov produktu: FR BOARD POTIAHNUTÁ A NEPOTIAHNUTÁ 

   Číslo CAS: žiadne 

   Číslo EINECS: 926-099-9 

   Kód produktu: PX0007 

   Synonymá: KAMENNÁ/MINERÁLNA VLNA 

          PROTECTA FR DOSKA PRO062-67 

 
 

   Použitie látky/zmesi: PC32: polymérne prípravky a zlúčeniny. 
 

   Názov spoločnosti: Polyseam Ltd 

          15 St Andrews Road Huddersfield 

           West Yorkshire HD1 6SB 

           Veľká Británia 

   Tel: + 44 (0) 1484 421036 

   E-mail:  post.uk@polyseam.com 
 

   Núdzové tel: + 44 (0) 1484 421036 

            (len v pracovnom čase) 
 

 
 

 

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

 

   Prvky označovania: Tento produkt nemá žiadne prvky označovania. 
 

   Iné nebezpečenstvá: neuplatňuje sa. 

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

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

Oddiel 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 

1.1. Identifikátor produktu 

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 

2.3. Iné nebezpečenstvá 
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   Chemická identita: FR BOARD POTIAHNUTÁ A NEPOTIAHNUTÁ 

   Číslo CAS: žiadne 

   Číslo EINECS: 926-099-9 

   Obsahuje: obsahuje 97-100% minerálnej vlny 

        Obsahuje 0 až 6% fenol-formaldehydu-močovinového spojiva a 0 až 0,4% minerálneho oleja na viazanie  

        prachu. 

 
 

 

   Kontakt s pokožkou: Ak dôjde k podráždeniu, netrite alebo neškriabte. Opláchnite pod tečúcou vodou pred  

            umývaním mydlom a vodou. 

   Očný kontakt: Ak dôjde k podráždeniu, netrite oči.  Dôkladne vypláchnite oči pomocou umývania očí alebo vody.   

             Poraďte sa s lekárom, ak podráždenie pretrváva. 

   Požitie: Nie je použiteľné. 

   Inhalácia: Odstrániť osobu z expozície a pritom zároveň zaručí vlastnú bezpečnosť. 
 

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

   Očný kontakt: Môže dôjsť k podráždeniu a začervenaniu. 

   Požití: Nie sú k dispozícii žiadne údaje. 
 

 

   Okamžitá/špeciálna liečba: Neuplatňuje sa. 
 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

Oddiel 3: Zloženie/informácie o zložkách 

Oddiel 4: Opatrenia prvej pomoci 

3.1. Látky 

4.1. Opis opatrení prvej pomoci 

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 

4.3. Indikácia akejkoľvek okamžitej lekárskej pomoci a osobitného ošetrenia 

Oddiel 5: Protipožiarne opatrenia 

5.1. Hasiace prostriedky 

5.2. Osobitné nebezpečenstvá vyplývajúce z látky alebo zmesi 

5.3. Poradenstvo pre požiarnikov 

Oddiel 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy 

6.2. Environmentálne opatrenia 

6.3. Metódy a materiál na obmedzenie a vyčistenie 
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   Požiadavky na manipuláciu: V nevetraných priestoroch, použite vhodné ochranné prostriedky. Noste  

            ochranné okuliare. Ak dôjde k svrbeniu pokožky, opláchnite ju studenou vodou pred  

            použitím mydla a vody. 

 
 

   Podmienky skladovania: Vyhnite sa kontaktu s vodou alebo vlhkosťou. 

   Vhodný obal: Uchovajte len v pôvodnom obale. 
 

   Špecifické konečné použitie(-a): PC32: polymérne prípravky a zlúčeniny. 

   Expozičné limity na pracovisku: Žiadne údaje K dispozícii. 
 

 

   DNEL/PNEC: K dispozícii nie sú žiadne údaje. 
 

  Ochrana dýchacích ciest: Použite respirátor (trieda P2) ak existuje riziko prekročenia limitnej hodnoty, alebo ak                                         

      prach dráždi. 

   Ochrana rúk: Ochranné rukavice vhodné na inštaláciu. 

   Ochrana zraku: Ochranné okuliare. 

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

 

   Stav: Pevný 

   Zápach: Bez zápachu 

   Relatívna hustota: 20 až 250kg/m3 
 

 

   Ďalšie informácie: Pri teplotách nad 1000oC sklo v minerálnej vlne zmäkne a roztaví sa. 
 

 

   Reaktivita: neuplatňuje sa.

6.4. Odkaz na iné oddiely 

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility 

Oddiel 7: Manipulácia a skladovanie 

7.1. Bezpečnostné opatrenia pre bezpečnú manipuláciu 

7.3. Špecifické konečné použitie (-á) 

Oddiel 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 

8.1. Kontrolné parametre 

Hodnoty DNEL/PNEC 

8.2. Kontrola vystavenia 

Oddiel 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

9.2. Iné informácie 

Oddiel 10: Stabilita a reaktivita 

10.1. Reaktivita 
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   Chemická stabilita: Stabilné za normálnych podmienok. 
 

 

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

 

1 

 

 

 
Vylúčené nebezpečenstvá pre látku: 

 

Nebezpečenstvo Trasy Základ 

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

Akútna toxicita (ac. tox. 3) - Žiadne nebezpečenstvo: vypočítané 

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

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

Rozožratie/podráždenie pokožky - Žiadne nebezpečenstvo: vypočítané 

Vážne poškodenie/podráždenie očí - Žiadne nebezpečenstvo: vypočítané 

Respiračná/kožná citlivosť - Žiadne nebezpečenstvo: vypočítané 

Mutovanie zárodočných buniek - Žiadne nebezpečenstvo: vypočítané 

Karcinogénne účinky - Žiadne nebezpečenstvo: vypočítané 

Reprodukčná toxicita - Žiadne nebezpečenstvo: vypočítané 

STOT - jednorazová expozícia - Žiadne nebezpečenstvo: vypočítané 

STOT - opakované vystavenie - Žiadne nebezpečenstvo: vypočítané 

Aspiračná nebezpečnosť - Žiadne nebezpečenstvo: vypočítané 
 

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

   Očný kontakt: Môže dôjsť k podráždeniu a začervenaniu. 

   Požití: Žiadne údaje k dispozícii. 
 

 
 

 

   Hodnoty ekologickej toxicity: Žiadne údaje k dispozícii.

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 

Príznaky/cesty expozície 

Oddiel 12: Ekologické informácie 

12.1. Toxicita 

12.2. Pretrvávanie a degradovateľnosť 
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   Identifikácia PBT: Tento produkt nie je identifikovaný ako látka PBT/vPvB. 

 

 

 

   Operácie zneškodňovania: Vloženie do zeme alebo na zem (napr. skládka atď.) 

   Číslo kódu odpadu: 17 06 04 

   Pozn .: Upozornenie na možnú existenciu regionálnych alebo vnútroštátnych predpisov týkajúcich sa likvidácie. 

 
   Dopravná trieda: Tento produkt nevyžaduje klasifikáciu pre prepravu. 
 

 

  Osobitné predpisy: Výrobok obsahuje vlákninu z minerálnej vlny, podľa predpisu EC 1272/2008 poznámka Q.  

          Majú vysokú biologickú rozpustnosť a preto nie sú klasifikované ako karcinogény. 

 
 

                                           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. 
 

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

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

           vyplývajúcu z manipulácie alebo kontaktu s vyššie uvedeným výrobkom. 

 

12.3. Bioakumulatívny potenciál 

Oddiel 14: Informácie o preprave 

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti 

Oddiel 16: Ďalšie informácie 

12.4. Mobilita v pôde 

12.5. Výsledky hodnotenia PBT a vPvB 

12.6. Iné nepriaznivé účinky 

Oddiel 13: Hľadiská zneškodňovania 

13.1. Metódy spracovania odpadu 

Oddiel 15: Regulačné informácie 

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

Ďalšie informácie 
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