PROMAPACK -700 F, -800 F, 900 F
bezpečnostní informace
Datum vydání: 19.01.2021 Verze: 1.0

PROMAPACK -700 F, -800 F, 900 F je výrobek ve smyslu nařízení REACH (nařízení (ES) č. 1907/2006) a
CLP (nařízení (ES) č. 1272/2008). Bezpečnostní listy nemusí být poskytnuty pro výrobky. Kromě toho tyto
výrobky, pro které jsou k dispozici bezpečnostní pokyny, neobsahují látky vzbuzující mimořádné obavy,
látky, jejichž použití je omezeno Komisí nebo látek na kandidátském seznamu látek vzbuzujících velmi
velké obavy pro autorizaci. I když pro tento výrobek není povinnost klasifikace a označení (článek 4
nařízení (ES) č. 1272/2008), Promat se rozhodl poskytnout několik informací o identifikaci, první pomoci a
opatření při úniku, expozičních limitech, likvidaci a přepravě. Tyto bezpečnostní informace se poskytují pro
průmyslové a profesionální uživatele, aby věděli jak bezpečně používat tento výrobek.

ODDÍL 1: Identifikace předmětem a společnosti/podniku
1.1. Identifikátor výrobku
Forma výrobku
Název výrobku
Typ výrobku
Skupina výrobků

:
:
:
:

Předmět
PROMAPACK -700 F, -800 F, 900 F
Deska
Tepelná izolace

1.2. Příslušná určená použití předmětem a nedoporučená použití
1.2.1. Použití předmětu
Kategorie hlavního použití
Použití látky nebo směsi

: Profesionální použití
: Pro průmyslové použití v rámci vysokoteplotních aplikací.

1.2.2. Nedoporučené použití
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Promat s.r.o.
Ckalova 22/784
16000 Praha 6 - Bubenec - Czech Republic
T +420 224 390 811 - F +420 233 333 576
promat@promatpraha.cz - www.promatpraha.cz

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace
Telefonní číslo pro naléhavé situace

: +420 224 390 811
Během úředních hodin:
pondělí až pátek: 08:00 až 16:30.
Jazyk
čeština
angličtina

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace předmětu
Neuplatňuje se: předměty nepodléhají žádné povinnosti klasifikace (článek 4 nařízení (ES) č. 1272/2008)

2.2. Prvky označení
Podle směrnic ES nebo příslušných národních předpisů nemusí být tento výrobek povinně označován.

2.3. Další nebezpečnost
Jiná nebezpečí, která se nepromítají do klasifikace

19.01.2021 (Datum vydání)
22.01.2021 (Datum tisku)

: Pro nainstalovaný produkt v jeho konečném použití: není známo žádné nebezpečí. Během
obrábění výrobku (vrtání, řezání, broušení atd.) může dojít k uvolnění prachu do ovzduší.
Stejně jako u většiny typů dráždivých prachů, může nadměrná inhalace prachu způsobit
podráždění průdušek. Při expozici může vyvolat mechanické podráždění očí, kůže nebo
horních cest dýchacích. Mechanický kontakt vláken s pokožkou může způsobit dočasné
svědění. Při prvním zahřátí se může organický obsah rozložit za vzniku nebezpečných
plynů.
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ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.1. Látky
Nepoužije se

3.2. Směsi
Nepoužije se

3.3. předmětem
Složky

:

Tyto výrobky jsou izolační desky vyrobené z různých množství minerálních vláken s nízkou bio
perzistencí a pojiv.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1. Popis první pomoci
První pomoc – všeobecné
První pomoc při vdechnutí
První pomoc při kontaktu s kůží
První pomoc při kontaktu s okem
První pomoc při požití

: Projeví-li se negativní účinky nebo v případě podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.
: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Vypláchněte
ústa vodou a vysmrkejte se, aby se odstranil prach z úst a nosu.
: Opláchněte postižená místa vodou a dejte pozor, abyste se nepoškrábali nebo neodřeli.
: Netřete si oko. Začněte ihned vyplachovat velkým množstvím vody. Přetrvává-li podráždění
očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
: Vyplachujte ústa vodou. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Symptomy/účinky při kontaktu s kůží
Symptomy/účinky při kontaktu s okem
Symptomy/účinky při požití

: Kontakt může způsobit mechanické podráždění.
: Kontakt může způsobit mechanické podráždění.
: Při očekávaných běžných podmínkách používání se nepředpokládá, že by hrozilo
významné nebezpečí požití.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Aplikujte symptomatickou léčbu.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1. Hasiva
Vhodné hasicí prostředky

: Nehořlavý. K hašení okolního požáru používejte vhodná hasiva.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
V případě požáru vznikají nebezpečné rozkladné
produkty

: Při prvním zahřátí se může organický obsah rozložit za vzniku nebezpečných plynů.

5.3. Pokyny pro hasiče
Ochrana při hašení požáru

19.01.2021 (Datum vydání)
22.01.2021 (Datum tisku)

: Nevstupujte do místa požáru bez řádného ochranného vybavení, včetně ochrany dýchacího
ústrojí.

CS (čeština)
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ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Obecná opatření

: Minimalizujte vytváření prachu. Zamezte vdechování prachu. Zamezte kontaktu očí a
pokožky s prachem. Zvlhčete prach nebo použijte vysavač se správným filtrem.

6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze
Ochranné prostředky
Opatření pro případ uvolnění prachu

: Používejte doporučené osobní ochranné pomůcky.
: Zabraňte vzniku prachu. Zvlhčete prach nebo použijte vysavač se správným filtrem.

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze
Ochranné prostředky

: Nezasahujte bez vhodných ochranných pomůcek. Nezávislý izolační dýchací přístroj.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí
Zabraňte vzniku prachu. Zabraňte pronikání do kanalizace nebo vodních toků.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Pro uchovávání
Způsoby čištění

: Používejte uzavřené nádoby, aby se zabránilo úniku prachu.
: Výrobek sesbírejte mechanicky. Minimalizujte vytváření prachu. Při ukládání materiálu do
kontejneru minimalizujte vznik prachu, případně používejte vysavač s vhodným filtrem.
Vysoce účinný filtr prachových částic (filtr HEPA). K čištění nepoužívejte stlačený vzduch.

6.4. Odkaz na jiné oddíly
Další informace viz oddíl 8: „Omezování expozice / osobní ochranné prostředky“. Postup pro likvidaci pevných látek a zbytků viz bod 13: „Pokyny
pro likvidaci“.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
Další rizika v případě zpracování
Opatření pro bezpečné zacházení

Hygienická opatření

: Zacházejte s výrobkem opatrně. Zabraňte tvorbě prachu. Prach vznikající při obrábění a
zpracování musí být odsáván a na pracovišti musí být dodržovány expoziční limity.
: Používejte vhodné nástroje a zařízení pro odsávání prachu. Pracujte v dobře větraném
prostoru. Vždy, když je pravděpodobné nebo lze předpokládat, že budou překročeny limity
expozice na pracovišti (viz místní předpisy), používejte prostředky pro ochranu dýchacích
orgánů. Prach vysajte vysavačem nebo ho před zametáním navlhčete vodou.
: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Po manipulaci s výrobkem si vždy
umyjte ruce. Zajišťujte dostatečný úklid, aby se do vzduchu nedostával prach.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Skladovací podmínky

: Uchovávejte v uzavřených původních nádobách. Skladujte na suchém místě.

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití
Tepelná izolace. Pouze pro profesionální uživatele.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
8.1. Kontrolní parametry
8.1.1 Vnitrostátní limitní hodnoty expozice na pracovišti a biologické limitní hodnoty

Syntetická skelná (silikátová) vlákna (287922-11-6)
EU - Indikativní limit expozice na pracovišti (IOEL)
Místní název

Man made mineral fibers (MMMF)

IOEL TWA

1 vláken na ml

Poznámky

(Year of adoption 2012)

19.01.2021 (Datum vydání)
22.01.2021 (Datum tisku)

CS (čeština)
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Syntetická skelná (silikátová) vlákna (287922-11-6)
Související právní předpisy

SCOEL Recommendations

8.1.2. Sledovacích postupech doporučených
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
8.1.3. Uvolněné znečišťující látky ve vzduchu
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
8.1.4. DNEL a PNEC
Přípustné limity expozice na pracovišti pro
prachy s převážně nespecifickým účinkem
(pro prachy s obsahem < 1% SiO2)
Doplňkové informace

: celková koncentrace (vdechovatelná): PELc 10 mg/m3.

: Hodnoty limitů expozice byly stanoveny mnoha různými úřady. Zjistěte si, jaké hodnoty limitů platí
pro vás. Zajistěte dodržení všech platných národních a místních předpisů.

8.1.5. Riziková pásma (Control banding)
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

8.2. Omezování expozice
8.2.1. Vhodné technické kontroly
Vhodné technické kontroly:
Při použití obráběcích strojů s motorem, se ujistěte, že ventilační systém je vybaven správným filtrem. Zajistěte dostatečné větrání k omezení
koncentrace prachu na minimum. Zajistěte přednostní použití instalací trvala zabezpečených proti prosáknutí (např. svařované potrubí), úniky pod
mezními koncentracemi.
8.2.2. Osobních ochranných prostředků
8.2.2.1. Ochrana očí a obličeje
Ochrana očí:
Používejte ochranné brýle vždy, když se používají nástroje a vzniká prach.
8.2.2.2. Ochrana kůže
Ochrana kůže a těla:
Používejte pracovní oděvy a rukavice, které chrání před mechanickým poškozením a přímým kontaktem s pokožkou.
8.2.2.3. Ochrana cest dýchacích
Ochrana cest dýchacích:
Nevdechujte prach. Používejte vhodné prostředky pro ochranu dýchacích cest, je-li pravděpodobné nebo lze předpokládat, že na pracovišti budou
dosaženy nebo překročeny expoziční limity. Při expozici do 10-ti násobku PEL je potřeba použít alespoň masku/respirátor proti prachu typu P2.
Pro vyšší expozice použijte masku/respirátor typu P3.
8.2.2.4. Tepelné nebezpečí
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
8.2.3. Omezování a sledování expozice životního prostředí
Omezování a sledování expozice životního prostředí:
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Další informace:
Během používání nejezte, nepijte a nekuřte.

19.01.2021 (Datum vydání)
22.01.2021 (Datum tisku)
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ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství
Barva
Vzhled
Zápach
Práh zápachu
Bod tání / rozmezí bodu tání
Teplota tuhnutí
Bod varu
Hořlavost
Omezené množství
Dolní mezní hodnota výbušnosti (LEL)
Horní mezní hodnota výbušnosti (UEL)
Bod vzplanutí
Teplota samovznícení
Teplota rozkladu
pH
pH roztok
Viskozita, kinematická
Viskozita, dynamická
Rozpustnost
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)
Tlak páry
Tlak páry při 50 °C
Hustota
Relativní hustota
Relativní hustota par při 20 °C
Velikost částic
Rozložení velikosti částic
Tvar částic
Poměr stran částic
Agregační stav částic
Aglomerační stav částic
Specifická povrchová plocha částice
Prašnost částic

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Pevná látka
Podle specifikace výrobku.
Deska.
Žádný/á.
Není k dispozici
> 1000 °C Vlákna
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Nepoužije se
Nepoužije se
nerozpustný ve vodě.
Není k dispozici
Nepoužije se
Není k dispozici
600 – 1100 kg/m³
Není k dispozici
Nepoužije se
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici

9.2. Další informace
9.2.1. Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
9.2.2. Další charakteristiky bezpečnosti
Relativní rychlost odpařování (butylacetát = 1)
Relativní rychlost odpařování (éterem=1)
Hodnota DVGSP (délkově vážený geometrický
střední průměr) u produktů

: Nepoužije se
: Nepoužije se
: 3-5µm

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Za běžných podmínek použití, uchovávání a přepravy není výrobek reaktivní.

10.2. Chemická stabilita
Stabilní za běžných podmínek.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí
Za normálních podmínek používání nejsou známy žádné nebezpečné reakce.
19.01.2021 (Datum vydání)
22.01.2021 (Datum tisku)

CS (čeština)

5/8

PROMAPACK -700 F, -800 F, 900 F
bezpečnostní informace
podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2020/878

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
Voda, vlhkost.

10.5. Neslučitelné materiály
Žádné nejsou známy.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Při prvním zahřátí se může organický obsah rozložit za vzniku nebezpečných plynů.

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008
Akutní toxicita (orální)
Akutní toxicita (pokožka)
Akutní toxicita (vdechnutí)

: Neklasifikováno
: Neklasifikováno
: Neklasifikováno

žíravost/dráždivost pro kůži
Doplňkové informace
Vážné poškození očí / podráždění očí
Doplňkové informace
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže
Mutagenita v zárodečných buňkách
Karcinogenita

:
:
:
:
:
:
:

Toxicita pro reprodukci

: Neklasifikováno

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová
expozice

: Neklasifikováno

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná
expozice

: Neklasifikováno

Nebezpečnost při vdechnutí

: Neklasifikováno

Neklasifikováno
Mechanický kontakt vláken s pokožkou může způsobit dočasné svědění.
Neklasifikováno
Je možné podráždění očí vlivem mechanického tření.
Neklasifikováno
Neklasifikováno
Neklasifikováno

PROMAPACK -700 F, -800 F, 900 F
Viskozita, kinematická

Nepoužije se

11.2. Informace o další nebezpečnosti
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Ekologie – všeobecné
Nebezpečnost pro vodní prostředí, krátkodobou
(akutní)
Nebezpečnost pro vodní prostředí, dlouhodobou
(chronickou)

: Výrobek je stabilní. Působení nezjištěno.
: Neklasifikováno
: Neklasifikováno

12.2. Perzistence a rozložitelnost
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

12.3. Bioakumulační potenciál
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

19.01.2021 (Datum vydání)
22.01.2021 (Datum tisku)
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12.4. Mobilita v půdě
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

12.7. Jiné nepříznivé účinky
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1. Metody nakládání s odpady
Metody nakládání s odpady
Doporučení týkající se likvidace produktu/obalu
Kód podle evropského seznamu odpadů (LoW)

: Zlikvidujte bezpečným způsobem v souladu s místními/národními směrnicemi.
: Používejte uzavřené nádoby, aby se zabránilo úniku prachu. Likvidujte bezpečným
způsobem podle místních/národních předpisů.
: Příslušné číslo odpadu naleznete v evropském seznamu odpadů (rozhodnutí č.
2000/532/EU).

ODDÍL 14: Informace pro přepravu
V souladu s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. UN číslo nebo ID číslo
UN číslo (ADR)
Číslo OSN (IMDG)
Číslo OSN (IATA)
Číslo OSN (ADN)
Číslo OSN (RID)

:
:
:
:
:

Není regulován
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
Oficiální název pro přepravu (ADR)
Oficiální název pro přepravu (IMDG)
Oficiální název pro přepravu (IATA)
Oficiální název pro přepravu (ADN)
Oficiální název pro přepravu (RID)

:
:
:
:
:

Není regulován
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
ADR
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (ADR)

: Není regulován

IMDG
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (IMDG)

: Nepoužije se

IATA
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (IATA)

: Nepoužije se

ADN
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (ADN)

: Nepoužije se

RID
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (RID)

: Nepoužije se
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PROMAPACK -700 F, -800 F, 900 F
bezpečnostní informace
podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2020/878

14.4. Obalová skupina
Obalová skupina (ADR)
Obalová skupina (IMDG)
Balicí skupina (IATA)
Balicí skupina (ADN)
Obalová skupina (RID)

:
:
:
:
:

Není regulován
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí
Způsobuje znečištění mořské vody
Další informace

: Žádná
: Žádná
: Nejsou dostupné žádné doplňující informace

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Pozemní přeprava
Není regulován
Doprava po moři
Nepoužije se
Letecká přeprava
Nepoužije se
Vnitrozemská lodní doprava
Nepoužije se
Železniční přeprava
Nepoužije se

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO
Nepoužije se

ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
15.1.1. Předpisy EU
Neobsahuje žádnou látku uvedenou na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje látky podléhající nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných
chemických látek.
Neobsahuje látky podléhající nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických
znečišťujících látkách
15.1.2. Národní předpisy
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
Nebylo vypracováno hodnocení chemické bezpečnosti

ODDÍL 16: Další informace
Další informace

: Více informací : http://www.ecfia.eu.

Právní omezení
Tyto informace vycházejí z našich současných poznatků a jejich účelem je popsat výrobek výhradně z hlediska požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
Nesmějí být být chápány jako záruka jakýchkoli konkrétních vlastností výrobku.
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