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ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMÜSI A SPOLEÎNOSTI/PODNIKU
1.1 Identifikátor výrobku
Název výrobku:

Heraklith® vícevrstvé desky s EPS

1.2 Pě¯slušná urÏená použití látky nebo smÝsi a nedoporuÏená použití
UrÏené / urÏená použití:

Tepelná a/nebo zvuková izolace

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpeÏnostního listu
Ěeditelství spoleÏnosti

Knauf Insulation
Am Bahnhof
97346 Iphofen
Germany
Tel:+32 (0) 1048 8460
sds@knaufinsulation.com
www.knaufinsulation.com

Kontakt v dané zemi

Ceská Republika
+42 0724 933 852
Tel:+42 0417 710 140
pavel.michalek@knaufinsulation.com

1.4 Telefonn¯Ï¯slo pro naléhavé situace

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEÎNOSTI
2.1 Klasifikace látky nebo smÝsi
67/548/EHS:

Výrobek nebyl klasifikován.

GHS/CLP CE Nə1272/2008

Výrobek nebyl klasifikován.

2.2 Prvky oznaÏení
S tímto výrobkem nejsou spojeny žádné R-vÝty.

2.3 Další nebezpeÏnost
Polystyren taje pěi vysoké teplotÝa roztavené kapky mohou zpısobit popáleniny na kıŀi.
Zvláštní nebezpeÏ¯: V koneÏné úpravÝnení výrobek nebezpeÏný. Zbytková množství procesních chemikálií,
styrenu a pÝnicích Ïinidel jsou nevýznamná. Jedná se o organický výrobek, a proto pěi vystavení intenzivnímu
teplu nebo ohni je hoělavý.
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ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH
3.2 SmÝsi

67/548/EHS:
%:

Î¯slo CAS: Î¯slo ES:

Reg. Ï. REACH: Chemický název:

Klasifikace podle
nebezpeÏ¯:

Pozn.:

35 - 45

-

-

--

Děevitá vlákna

-

(1), (2)

25 - 45

-

-

--

Spojeno tvrzeným lepidlem na minerální bázi

5 - 20

9003-53-6.

500-008-9

--

Expandovaná polystyrenová
pÝna (EPS)

-

(3)

< 0.1

3194-55-6

221-695-9

-

Hexabromocyklododekan
(HBCD), zpomalovaÏhoěení

Repr. Cat 3; R63, R64

(4)

Klasifikace podle
nebezpeÏ¯:

Pozn.:

GHS/CLP CE Nə1272/2008
%:

Î¯slo CAS: Î¯slo ES:

Reg. Ï. REACH: Chemický název:

35 - 45

-

-

--

Děevitá vlákna

25 - 45

-

-

--

Spojeno tvrzeným lepidlem na minerální bázi

5 - 20

9003-53-6.

500-008-9

--

Expandovaná polystyrenová
pÝna (EPS)

-

(3)

< 0.1

3194-55-6

221-695-9

-

Hexabromocyklododekan
(HBCD), zpomalovaÏhoěení

Repr. 2
H361, Lct.
H362

(4)

Poznámky:

(1), (2)

(1) Děevitá vlna - Látka není nebezpeÏná.
(2) Î¯slo CAS: Chemical Abstract Service
(3) Expandovaná polystyrenová pÝna (EPS)
(4) Složky jsou vázány na polymerní matrici. Vzhledem k tomu, že jsou v matrici
uzavěeny, neoÏekává se, že by pěi manipulaci a zpracování v souladu s dobrou
výrobní praxí, pravidly prımyslové hygieny a pokyny uvedených v tomto
bezpeÏnostním listu vytv£ěely nÝjaká neobvyklá nebezpeÏ¯.
Možné obkladové materiály: informace není dostupná
Heraklith® REACH RegistraÏn¯Ï¯slo: Nepoužívá se.
Expandovaná polystyrenová pÝna (EPS) REACH RegistraÏn¯Ï¯slo: Nepoužívá
se.
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ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1 Popis první pomoci
Vdechování:

Pokud se nepoužívá mechanické n£ěadí, je nepravdÝpodobné, aby Ï£steÏky
prachu uvolnÝné pěi ěezání výrobku mÝly rozmÝry inhalabilní frakce. V pě¯padÝ
problémıpěemístÝte postiženou osobu na Ïerstvý vzduch a dejte pít vodu.

Kontakt s kıŀ¯:

Po použití ihned omyjte vodou a mýdlem. Pěi styku s roztaveným materiálem
postiženou plochu ihned ošetěete studenou vodou a vyhledejte lékaěskou pomoc.
Nesnažte se roztavený nebo již ztuhlý materiál odstranit z kıŀe.

Kontakt s oÏima:

Pokud Ï£steÏky prachu dostanou do oÏ¯, promyjte je vodou. Jestliže podráždÝní
trvá, vyhledejte lékaěskou pomoc.

Požití:

Pěi náhodném požití vypijte velké množství vody.

4.2 NejdıležitÝjší akutní a opoždÝné symptomy a ¼Ïinky
Polystyren taje pěi vysoké teplotÝa roztavené kapky mohou zpısobit popáleniny na kıŀi.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékaěské pomoci a zvláštního ošetěení
V pě¯padÝjakékoli nepě¯znivé reakce nebo obtíží vyhledejte profesionální lékaěskou pomoc

ODDÍL 5: OPATĚENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
5.1 Hasiva
Hasicí prostěedky:

Voda, pÝna, oxid uhliÏitý (CO2) a hasicí prášek.

5.2 Zvláštní nebezpeÏnost vyplývající z látky nebo smÝsi
Látky, které jsou obvykle spojené s hoěením organických uhlovodíkı, jsou považovány za toxické. Patě¯mezi nÝ
oxid uhelnatý, oxid uhliÏitý a bromovodík. Mohou se uvolĊovat i stopová množství styrenu. NÝkteré obalové nebo
obkladové materiály mohou být hoělavé. Produkty hoěení výrobku a jeho obalu – oxid uhliÏitý, oxid uhelnatý a
malá množství nÝkterých plynıjako napě. amoniak, oxidy dusíku a tÝkavé organické látky.

5.3 Pokyny pro hasiÏe
Pěi hašení požárıvzniká hustý kouěje zapotěebí vhodný dýchací pě¯stroj. Výrobky v blízkosti ochlazujte vodním
postěikem.
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ODDÍL 6: OPATĚENÍ V PĚPADÜNÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1 Opatěení na ochranu osob, ochranné prostěedky a nouzové postupy
Individuální bezpeÏnostní
opatěení:

V pě¯padÝvysokých koncentrací prachu používejte stejné osobní ochranné
prostěedky zmínÝné v bodÝ8.

6.2 Opatěení na ochranu životního prostěedí
BezpeÏnostní opatěení
pro ochranu žívotního
prostěedí:

Nepodstatné.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro ÏištÝní
Postupy pěi odklízení:

Vysajte vysavaÏem nebo navlhÏete vodním rozprašovaÏem než zaÏnete natírat,
abyste zabránili zv¯ěení prachu.

6.4 Odkaz na jiné oddíly
Pro ochranu osob, viz bod 8. Pro odstraĊování odpadı, viz bod 13.

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
7.1 Opatěení pro bezpeÏné zacházení
Zacházení:

Žádné.

Technická bezpeÏnostní
opatěení:

Žádná specifická opatěení nejsou potěeba. Ěežte pomocí stolní pily, ruÏní pilky
nebo cirkulárky. Je nutno zajistit vhodné odsávání prachu a/nebo ochranu
dýchacího ústrojí, oÏ¯a kıŀe.

Technická bezpeÏnostní
opatěení:

Vždy pracujte s ochranným krytem, vodicí lištou a odsávacím systémem, který
zajistí dostateÏné vÝtrání pracovištÝ.

7.2 Podmínky pro bezpeÏné skladování látek a smÝsí vÏetnÝnesluÏitelných látek a smÝsí
Technická bezpeÏnostní
opatěení pěi skladování:

Vyvarujte se žáru, plamenıa jiných zápalných zdrojı.

Podmínky skladování:

Desky musí být uloženy ve vodorovné poloze, stabilnÝa skladovány v suché,
Ïisté a zametené místnosti, kde budou chránÝny pěed vlhkostí, zneÏištÝním a
prachem. Neskladujte v blízkosti zdrojıtepla. DlouhodobÝnevystavujte
sluneÏnímu z£ěení.
Dodávají se na paletách zabalené ve fólii, s ochranou rohı, lepenkou a balicími
popruhy.
NesluÏitelné materiály: Rezistentní vıÏi mnoha chemikáliím, avšak ne
rozpouštÝdlım. Pěi volbÝpoužívaných adheziv je těeba opatrnosti.

7.3 Specifické koneÏné/specifická koneÏná použití
Nepodstatné.
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ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTĚEDKY

Pě¯pustné koncentrace:

Na evropské úrovni nebyla stanovena, viz smÝrnice a právní pěedpisy
pě¯slušného Ïlenského státu:

8.1 Kontrolní parametry
Maximální pě¯pustné koncentrace pro pracovní pásmo:
Î¯slo CAS:

Chemický název:

Jako:

-

Prach z-ostatních
(nesenzibilizujících a
nekarcinogenních) děevin

-

Pě¯pustné koncentrace:
5 mg/m3

Typ:

Poznámky:

Odkazy:

PEL

-

HLL

8.2 Omezování expozice
Technická opatěení:

Žádná specifická opatěení nejsou potěeba.

Prostěedky pro ochranu
dýchacích orgánı:

Pěi práci v nevÝtraných prostorách nebo bÝhem provozu, který mıŀe vytv£ěet
emise prachu, používejte obliÏejovou masku. DoporuÏuje se typ podle normy
EN 149 FFP1.

Prostěedky pro ochranu rukou:

Používejte vhodné ochranné rukavice. (Kıŀe.)

Ochrana oÏ¯:

Ochranné brýle zejména v situaci, kdy koncentrace prachu jsou vysoké nebo u
práce nad úrovní ramen. DoporuÏuje se ochrana oÏ¯dle EN 166

Ochrana kıŀe:

Žádné.

Hygienická opatěení:

Není k dispozici.
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ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
VnÝjší vzhled:

Tuhá látka.

Skupenství:

Deska/panel

Barva

Děevitá vlna - Béžová, šedá nebo barevná
EPS jádro - Barva buÑbílá nebo šedá (s UV absorbéry nebo bez nich).

Zápach:

Není k dispozici.

pH:

Děevitá vlna - (@ 1000 g / l H2O) (25°C) 8.5 - 10
EPS jádro - Nepodstatné.

Bod tání:

100°C (EPS)

Bod varu:

Není k dispozici.

Bod vzplanutí:

Není k dispozici.

Hoělavost (pevné látky,
plyny):

E nebo B podle EN 13501

Meze výbušnosti:

Není k dispozici.

Hustota páry:

Není k dispozici.

Relativní hustota:

Děevitá vlna - 500 - 800 kg/m³
EPS jádro - < 30 kg/m³

Teplota samovznícení (°C):

450°C (EPS)

Výbušné vlastnosti:

Není k dispozici.

OxidaÏní vlastnosti:

Není k dispozici.

9.2 Další informace
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ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita
Reaktivita:

Žádné.

10.2 Chemická stabilita
Stabilita:

Produkt se tepelnÝrozkládá nad 100 °C
Rezistentní vıÏi mnoha chemikáliím, avšak ne rozpouštÝdlım. Pěi volbÝ
používaných adheziv je těeba opatrnosti.

10.3 Možnost nebezpeÏných reakcí
NebezpeÏné reakce:

Za normálních podmínek použití žádné.

10.4 Podmínky, kterým je těeba zabránit
Skupenství / materiály, jichž
se doporuÏuje vyvarovat:

Zahě£tí nad 100 °C Zápalné zdroje, rozpouštÝdla a dlouhodobé sluneÏní z£ěení.

10.5 NesluÏitelné materiály
NesluÏitelné materiály:

Žádné.

10.6 NebezpeÏné produkty rozkladu
NebezpeÏné rozkladné
produkty:

Za normálních podmínek použití žádné. Pěi tepelném rozkladu, vzplanutí a
rozkladu pÝny nad 100 °C unikají z roztaveného materiálu dýmy a kouě, pěiÏemž
mohou vznikat i toxické plyny, jako napě. oxid uhelnatý, oxid uhliÏitý a
bromovodík. Délka trvání úniku závisí na tlouģħce pÝny a na teplotÝ.

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
11.1 Informace o toxikologických ¼Ïincích
Expandovaný polystyren je netoxický a nedráždí kıŀi ani oÏi.
DěevÝný prach mıŀe dráždit oÏi – viz kapitola 7.1
Karcinogenita:

Žádné.
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ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE
12.1 Toxicita
Ekotoxicita:

NeoÏekává se, že by tento materiál v pevném stavu byl toxický pro vodní
organismy.

12.2 Perzistence a rozložitelnost
Rozložitelnost:

Pěi dlouhodobém vystavení sluneÏnímu z£ěení dochází k degradaci povrchu.
Žádná významná biologická rozložitelnost se neoÏekává.

12.3 BioakumulaÏní potenciál
Bioakumulativní potenciál:

Nebioakumuluje.

12.4 Mobilita v pıdÝ
Pohyblivost:

Výrobek je inertní.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
Údaje nejsou k dispozici.

12.6 Jiné nepě¯zniv«¼Ïinky
Údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAĉOVÁNÍ
13.1 Metody nakládání s odpady
Odpad v podobÝzbytkı:

Likvidujte v souladu platnými pěedpisy a postupy v zemi, kde se používá nebo
likviduje.

ZneÏištÝný obal:

Likvidujte v souladu platnými pěedpisy a postupy v zemi, kde se používá nebo
likviduje.

Kód odpadu:

19 12 10, Látka není nebezpeÏná.
Další informace: JemnÝrozmÝlnÝné zbytky se používají jako stavební materiály
pěi kompostování
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ODDÍL 14: INFORMACE PRO PĚEPRAVU
Výrobek není uveden v mezinárodních pěedpisech o pěepravÝnebezpeÏného nákladu (IMDG, IATA, ADR/RID).
14.1 Î¯slo OSN
Î¯slo UN:

-

14.2 Náležitý název OSN pro zásilku
Proper Shipping Name:

-

14.3 Tě¯da/tě¯dy nebezpeÏnosti pro pěepravu
Class:

-

14.4 Obalová skupina
Obalová skupina:

-

14.5 NebezpeÏnost pro životní prostěedí
Marine pollutant:

-

Látka ohrožující životní
prostěedí:

-

14.6 Zvláštní bezpeÏnostní opatěení pro uživatele
Zvláštní bezpeÏnostní
opatěení.

Žádné známé.

14.7 Hromadná pěeprava podle pě¯lohy II MARPOL 73/78 a pěedpisu IBC
Hromadná pěeprava:

Nepodstatné.
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ODDÍL 15: INFORMACE O PĚEDPISECH
15.1 Naě¯zení týkající se bezpeÏnosti, zdraví a životního prostěedí/specifické právní pěedpisy týkající se látky
nebo smÝsi
Evropské naě¯zení o chemických látkách Ï. 1907/2006 (REACH) s právní mocí od 1. Ïervna 2007 vyžaduje
bezpeÏnostní list materiálu (BL) pouze pro nebezpeÏné látky a smÝsi/pě¯pravky.
Produkty Heraklith® (panely, desky) jsou podle REACH definovány jako „pěedmÝt“, a proto na bezpeÏnostní listy
pro tyto produkty není právní požadavek.
Výrobek obsahuje hexabromocyklododekan (HBCD) v množství pod 0,1 % hmotn.
V souladu s prımyslovou praxí a dobrovolnými závazky bylo u Heraklith® uÏinÝno rozhodnutí, že zákazníkım
budou nadále poskytovány pě¯slušné informace s cílem zajistit bezpeÏné zacházení s děevitou vlnou a její
bezpeÏné používání, a to po celou dobu životnosti produktu.
Tento bezpeÏnostní list / list údajıo výrobku je v souladu se smÝrnicemi 67/548/EHS a 1999/45/EHS a
naě¯zeními 1907/2006, 1272/2008 a 453/2010.

15.2 Posouzení chemické bezpeÏnosti
Status CSA:

Nepodstatné.
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ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE
Pěi používání adheziv u tohoto výrobku dodržujte dıslednÝpokyny výrobce adheziva.
ZnÝní R-vÝt a pěehled údajıo nebezpeÏnosti:
R63: Možné nebezpeÏ¯poškození plodu v tÝle matky.
R64: Mıŀe poškodit kojené díté.
H361: Podezěení na poškození reprodukÏní schopnosti nebo plodu v tÝle matky.
H362: Mıŀe poškodit kojence prostěednictvím mateěského mléka.
Složky jsou vázány na polymerní matrici. Vzhledem k tomu, že jsou v matrici uzavěeny, neoÏekává se, že by pěi
manipulaci a zpracování v souladu s dobrou výrobní praxí, pravidly prımyslové hygieny a pokyny uvedených
v tomto bezpeÏnostním listu vytv£ěely nÝjaká neobvyklá nebezpeÏ¯.
Heraklith® je registrovanou obchodní znaÏkou spoleÏnosti Knauf Insulation
Další informace mıŀete získat od: www.heraklith.com
Bližší informace o výrobku mıŀete získat od: info@heraklith.com
Rodiny výrobkı

: Heratekta C3, Heratekta C3 F, Heratekta C2, Heratekta C2 F, Heratekta C2
031, Heratekta C2 031 F

Další informace:

ZmÝna oddílı: Nový formát dokumentu

Informace v tomto listu pěedstavují naše aktuální údaje a jsou spolehlivé za pěedpokladu, že je výrobek používán
za pěedepsaných podmínek a v souladu s ¼Ïelem použití uvedeným na obalu, pě¯p. v technické pě¯ruÏce.
OdpovÝdnost za jakékoli jiné použití výrobku, zahrnující jeho používání ve spojení s jinými výrobky nebo jinými
procesy, nese uživatel.

