Číslo verze:

Kamenná minerální izolace nevytvrzenná

2.2

Název výrobku:

Kamenná minerální izolace nevytvrzenná

Stránka:

Datum poslední revize:

2013-05-02

Datum vydání:

Î¯slo výrobku:

KI_DP_208

SDS-ID:

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMÜSI A SPOLEÎNOSTI/PODNIKU
1.1 Identifikátor výrobku
Knauf Insulation Kamenná minerální vlna
Název výrobku:

Kamenná minerální izolace nevytvrzenná

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

Tepelná a/nebo zvuková izolace pro použití v technických aplikacích a
v automobilovém prımyslu.

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
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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.
Na obale jsou uvedeny tyto
vÝty a symboly:

Na obale jsou uvedeny tyto vÝty a symboly:

Vystavenou kıŀi
zakryjte
vhodným
odÝvem.
V nevÝtraných
prostorách
používejte
obliÏejovou
masku na jedno
použití.

Pěed mytím
opláchnÝte kıŀi
studenou
vodou.

Uklízejte za
použití
vysavaÏe.

PracovištÝ
podle možnosti
vÝtrejte.

Odpad likvidujte
podle místních
naě¯zení.

Pěi práci
s výrobkem nad
hlavou
používejte
ochranné brýle.
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2.3 Další nebezpeÏnost
Mechanick¿¼Ïinek vláken na kıŀi mıŀe vyvolat doÏasnÝsvÝdÝní.
Zvláštní nebezpeÏ¯:
Pěi nadýchání: Plyny a páry, které se uvolĊují z nevytvrzeného pojiva, zejména bÝhem tvrzení a zahě¯vání,
mohou zpısobit podráždÝní dýchacího ústrojí. Nevytvrzené pojivo obsahuje formaldehyd (<0,2 % z celkového
výrobku), pro který existuje omezený dıkaz karcinogenního ¼Ïinku. Formaldehyd mıŀe být v tÝchto plynech
pě¯tomen. Pěi ěezání a manipulaci se mıŀe uvolĊovat prach unášený vzduchem. Velká množství prachu mohou
dráždit nos, hrdlo a oÏi.
Pěi styku s kıŀ¯: Minerální vlákna mohou zpısobit pěechodné (avšak vratné) podráždÝní kıŀe. Nevytvrzené
pojivo mıŀe zpısobit podráždÝní kıŀe a existuje zde i nebezpeÏ¯senzibilizace kıŀe v dısledku pě¯tomnosti
malého množství (<0,2 %) formaldehydu. Pěi styku kıŀe s nevytvrzenou pryskyěicí mıŀe dojít k absorpci fenolu,
avšak s ohledem na nízký obsah volného fenolu ve výrobku (<1 %) není za normálních podmínek použití
pravdÝpodobné, že by tato absorpce mohla být významná.
Pěi zasažení oÏ¯: Velká množství prachu, plynıa par, které se uvolĊují z nevytvrzené pryskyěice, zejména
bÝhem tvrzení a zahě¯vání, mohou zpısobit podráždÝní oÏ¯. Prach v oÏ¯ch mıŀe zpısobit podráždÝní.
Pěi požití: Požití zpısobuje podráždÝní trávicího traktu.
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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.:

>97.8

-

01-2119472313-

Kamenná minerální vlna

-

(1), (2),
(3)

-

fenol

Muta3;R68 T;R23/24/25
C;R34 Xn;R48/20/21/22

926-099-9

108-95-2
1336-21-6

215-647-6

-

Amoniak, roztok ...%

-

50-00-0

200-001-8

-

formaldehyd

Carc3;R40 T;R23/24/25
C;R34 R43

B; D

GHS/CLP CE Nə1272/2008
%:

Î¯slo CAS: Î¯slo ES:

Reg. Ï. REACH: Chemický název:

Klasifikace podle
nebezpeÏ¯:

Pozn.:

>97.8

-

01-2119472313-

Kamenná minerální vlna

-

(1), (2),
(3)

-

fenol

Muta. 2;H341
Acute Tox. 3;H331
Acute Tox. 3;H311
Acute Tox. 3;H301
STOT RE 2;H373
Skin Corr. 1B;H314

926-099-9

108-95-2

1336-21-6

215-647-6

-

Amoniak, roztok ...%

-

50-00-0

200-001-8

-

formaldehyd

Carc. 2;H351
Acute Tox. 3;H331
Acute Tox. 3;H311
Acute Tox. 3;H301
Skin Corr. 1B;H314
Skin Sens. 1;H317

Poznámky:

B; D

(1) UmÝle (strojnÝ) vyrobená vlákna minerální vlny (mmvf) s obsahem oxidı
alkalických kovıa oxidıkovıalkalických zemin (CaO + MgO + NaO + K2O) > 18
% hmotnostních vyhovují požadavkım poznámky Q smÝrnice 97/69/ES a
Klasifikaci, oznaÏování a balení látek (CLP), 1272/2008.
(2) Î¯slo CAS: Chemical Abstract Service
(3) Vlákna kamenné minerální vlny urÏené k izolaÏním ¼Ïelım nejsou
klasifikována jako karcinogenní podle naě¯zen¯Ï. 1272/2008 (str. 335 dokumentu
JOCE L353 z 31. prosince 2008).
Možné obkladové materiály: Žádné.
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ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1 Popis první pomoci
Vdechování:

VyveÑte postiženou osobu z místa expozice. PropláchnÝte hrdlo vodou a nechte
osobu, aħse vysmrká, aby se odstranil z nosu prach. Postiženou osobu vyveÑte
na Ïerstvý vzduch.

Kontakt s kıŀ¯:

Dojde-li k mechanickému podráždÝní, svléknÝte kontaminovaný odÝv a
postiženou kıŀi jemnÝomyjte mýdlem a studenou vodou.

Kontakt s oÏima:

Oplachujte velkým množstvím vody po dobu alespoĊ15 minut a vyhledejte
lékaěskou pomoc.

Požití:

Pěi náhodném požití vypijte velké množství vody.

4.2 NejdıležitÝjší akutní a opoždÝné symptomy a ¼Ïinky
Mechanick¿¼Ïinek vláken na kıŀi mıŀe vyvolat doÏasnÝsvÝdÝní.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékaěské pomoci a zvláštního ošetěení
Pokud v dısledku výše uvedených expozic pocítíte jakýkoliv nežádouc¯¼Ïinek nebo nepě¯jemné pocity,
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
Výrobky pěi svém použití nejsou hoělavé, avšak hoělavé mohou být jejich obalové a obkladové materiály.
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 velkém požáru ve špatnÝvÝtraných prostorách nebo pěi požáru obalových materiálımıŀe být zapotěebí
ochrana dýchacích cest / dýchací pě¯stroj.
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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 postěikem vodou a poté zameħte.

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:

Zamezte zbyteÏné manipulaci s nezabaleným výrobkem.

Technická bezpeÏnostní
opatěení:

Žádná specifická opatěení nejsou potěeba. Pro ěezání používejte nıŀ,
nepoužívejte pilu ani jiné mechanické n£ěadí.

Technická bezpeÏnostní
opatěení:

ZajistÝte pěimÝěenou ventilaci.

7.2 Podmínky pro bezpeÏné skladování látek a smÝsí vÏetnÝnesluÏitelných látek a smÝsí
Podmínky skladování:
Pro zajištÝní optimálních vlastností výrobku: rozbalený výrobek skladujte pod
stěechou nebo ho zakryjte, aby byl chránÝn pěed deģħovou vodou a snÝhem.
DoporuÏení pro skladování by mÝlo zajistit stabilitu stohovaného materiálu. Je
doporuÏeno výrobek skladovat na principu FIFO (první dovnitě, první ven).
Žádné nesluÏitelné skupiny nejsou uvedeny.
Dodává se zabalený v polyethylenové fólii a/nebo na děevÝných paletách.
7.3 Specifické koneÏné/specifická koneÏná použití
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
Ceská Republika:

Kamenná minerální vlna

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

Chemický název:

Jako:

-

UmÝlá minerální vlákna
(vlákna všech rozmÝrı)

-

108-95-2

Fenol

-

50-00-0

-

Formaldehyd

Amoniak

Pě¯pustné koncentrace:

Typ:

Poznámky:

Odkazy:

4 mg/m3

PEL

-

HLL

1.95 ppm

7.5 mg/m3

PEL

D; I

HLL

-

3.9 ppm

15 mg/m3

NPK-P

D; I

-

0.407 ppm

0.5 mg/m3

PEL

I; S

-

0.814 ppm

1 mg/m3

NPK-P

I; S

-

20.13 ppm

14 mg/m3

PEL

-

-

51.77 ppm

36 mg/m3

NPK-P

-

HLL

HLL

8.2 Omezování expozice
Technická opatěení:

U procesı, kde se výrobek vytvrzuje nebo zahě¯vá, zajistÝte ě£dnÝ
vyprojektované místní odsávání. V prostorách, kde se s výrobkem manipuluje
nebo kde je skladován, vždy zajistÝte kvalitní celkovou ventilaci.

Prostěedky pro ochranu
dýchacích orgánı:

V uzavěených prostorách se doporuÏuje používat obliÏejovou masku
s kombinovaným filtrem, který poskytne ochranu proti Ï£sticím, amoniaku,
formaldehydu a dalším organickým parám.

Prostěedky pro ochranu rukou:

Pěi dlouhodobém styku s nevytvrzeným výrobkem používejte vhodné chemicky
odolné rukavice, které zamezí styku kıŀe s pojivem a kamenným vláknem. U
dodavatele rukavic si zjistÝte, které rukavice poskytují odpovídající ochranu
pěed fenolem a formaldehydem a jak Ïasto je máte vymÝĊovat.

Ochrana oÏ¯:

Pokud pracujete s materiálem, který máte nad sebou, používejte ochranné
brýle. DoporuÏuje se ochrana oÏ¯podle normy EN 166.

Ochrana kıŀe:

Vystavenou kıŀi zakryjte vhodným odÝvem.

Hygienická opatěení:

Pěi styku s kıŀ¯si umyjte ruce studenou vodou a mýdlem.
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ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
VnÝjší vzhled:

Tuhá látka.

Skupenství:

Role nebo deska.

Barva:

Okrový.

Zápach:

Zápach po fenolu / formaldehydu.

pH:

Nepodstatné.

Bod varu:

Nepodstatné.

Bod vzplanutí:

Nepodstatné.

Hoělavost (pevné látky,
plyny):

Nepodstatné.

Meze výbušnosti:

Nepodstatné.

Relativní hustota:

30 - 250 kg/m3

Rozpustnost:

Látka je obecnÝchemicky inertní a nerozpustná ve vodÝ.

9.2 Další informace
Bod tání vlákna: > 1000 °C podle normy DIN 4102-17.
Pěibližný jmenovitý prımÝr vláken. 3 - 7 µm
DélkovÝvážený stěední geometrický prımÝr vláken menší než 2 standardní odchylky: ป6 µm
Orientace vláken: Nahodilá.
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ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita
Reaktivita:

Žádné.

10.2 Chemická stabilita
Stabilita:

Pojivo se zaÏne rozkládat pěi teplotÝvyšší než 200 °C.

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 200 °C.

10.5 NesluÏitelné materiály
NesluÏitelné materiály:

Žádné.

10.6 NebezpeÏné produkty rozkladu
NebezpeÏné rozkladné
produkty:

Za normálních podmínek použití žádné. Pěi rozkladu pojiva nad 200 °C mıŀe
vznikat oxid uhliÏitý a malá množství plynı. Doba trvání úniku tÝchto výparı
závisí na tlouģħce izolace, obsahu pojiva a teplotÝ.
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ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
11.1 Informace o toxikologických ¼Ïincích
Mechanick¿¼Ïinek vláken na kıŀi mıŀe vyvolat doÏasnÝsvÝdÝní.
Klasifikace se na minerální vlnu v tomto výrobku nevztahuje; podle smÝrnice 97/69/ES a Evropského naě¯zení
1272/2008, poznámka Q. Krátkodobá zkouška bioperzistence pěi intratracheální instilaci prokázala, že vlákna
delší než 20 µm mají vážený poloÏas rozpadu kratší než 40 dnı(výsledky zkoušky vyhovují Evropskému
protokolu).
Bezprostěední nebezpeÏ¯: Pěi expozici výrobku, a to buÑpěi styku s kıŀ¯, oÏima nebo pěi vdechování prachu,
dojde k podráždÝní. Expozice plynım uvolĊujícím se z nevytvrzeného výrobku, zejména vystaveným teplu,
mıŀe zpısobit podráždÝní oÏ¯a dýchacího ústrojí a mıŀe mít vážné dlouhodob«¼Ïinky (viz níže).
ZpoždÝná rizika: Mezi expozicí vláknım minerální vlny pěi jejich výrobÝnebo používání a nemocemi plic nebyla
zjištÝna žádná souvislost.
Fenol, který je pě¯tomný v nevytvrzeném výrobku (ménÝnež 1 %), mıŀe být absorbován nechránÝnou kıŀ¯.
Absorpce fenolu pěi vdechování, pěes kıŀi nebo pěi požití mıŀe zpısobit bledost, slabost, pocení, bolesti hlavy,
ztrátu vÝdomí, cyanózu (kıŀe modrá) a v extrémních pě¯padech mıŀe být i fatální, avšak za normálních
podmínek použití, kdy se uplatĊují doporuÏené kontroly, je vysoce nepravdÝpodobné, aby došlo k významné
absorpci fenolu.
Senzibilizace: Nevytvrzené pojivo obsahuje formaldehyd (ménÝnež 0,2 % ve výrobku), který je senzibilizátor
kıŀe.
Minerální vlna se již nepovažuje za karcinogen podle nóty Q smÝrnice 67/548/EHS novelizované smÝrnicí 97/69
EHS.
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ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE
12.1 Toxicita
Ekotoxicita:

Výrobek není svým složením ekotoxický pro vzduch, vodu ani pıdu.

12.2 Perzistence a rozložitelnost
Rozložitelnost:

Inertní anorganický výrobek s obsahem organických látek 1 až 7 %.

12.3 BioakumulaÏní potenciál
Bioakumulativní potenciál:

Nebioakumuluje.

12.4 Mobilita v pıdÝ
Pohyblivost:

Nepovažuje se za mobilní látku. MénÝnež 1 % vyluhovatelného organického
uhlíku pěi uložení na skládku.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT/vPvB:

Nepodstatné.

12.6 Jiné nepě¯zniv«¼Ïinky
Jiné nepě¯zniv«¼Ïinky:

Žádné známé.

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:

17 06 04, Látka není nebezpeÏná.

Název výrobku:

Kamenná minerální izolace nevytvrzenná

Stránka:

Datum poslední revize:

2013-05-02

Datum vydání:

Î¯slo výrobku:

KI_DP_208

SDS-ID:

12/14
2013-05-13
CZ-CS/2.2

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.
Výrobky z minerální vlny Knauf Insulation (desky, rouna nebo role) jsou výrobkem podle smÝrnice REACH, a
proto jejich bezpeÏnostní list není podle zákona požadován.
NicménÝspoleÏnost Knauf Insulation se v souladu s praxí ve svém odvÝtví dobrovolnÝrozhodla poskytnout
svým zákazníkım potěebné informace pro zajištÝní bezpeÏné manipulace a použití minerální vlny po celou dobu
její životnosti.
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
Všechny výrobky Knauf Insulation jsou vyrobeny z neklasifikovaných vláken a bylo pro nÝvystaveno osvÝdÏení
EUCEB.
EUCEB, Evropský certifikaÏní orgán pro výrobky z minerální vlny – www.euceb.org, je dobrovolná iniciativa
odvÝtví výroby minerální vlny. Jedná se o nezávislý certifikaÏní orgán, který zaruÏuje, že výrobky jsou vyrobeny
z vláken splĊujících kritéria pro vylouÏení z klasifikace karcinogenních látek (poznámka Q) smÝrnice 97/69/EC a
naě¯zení (ES) 1272/2008.
Aby bylo zajištÝno, že vlákna splĊují kritéria pro vylouÏení z klasifikace karcinogenních látek, jsou všechny testy
a kontroly provádÝny nezávislými kvalifikovanými odbornými institucemi. Orgán EUCEB zajiģħuje zavedení
opatěení vlastní kontroly u všech výrobcıminerální vlny.
Výrobci minerální vlny jsou vıÏi EUCEB povinni:
• pěedkládat vzorky a zprávy o analýzách provedených v laboratoě¯ch uznávaných orgánem EUCEB, které
prokazují, že vlákna splĊují jedno ze Ïtyěkritérií vylouÏení z klasifikace karcinogenních látek uvedených
v poznámce Q smÝrnice 97/99/ES,
• nechat si dvakrát do roka zkontrolovat každou výrobní jednotku nezávislou těetí stranou uznávanou orgánem
EUCEB (odbÝrem vzorku a kontrolou shody s výchozím chemickým složením),
• zavést postupy vlastní vnitění kontroly každé výrobní jednotky.
Produkty splĊující požadavky certifikace EUCEB mají na obalovém materiálu vytištÝno logo EUCEB.
Další informace mıŀete získat od:
www.Eurima.org
www.knaufinsulation.com
V roce 2001 navíc Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) pěeklasifikovala vlákna kamenné minerální
vlny ze skupiny 2B (možný karcinogen) na skupinu 3 „látka, která nemıŀe být klasifikována z hlediska
karcinogenity pro ÏlovÝka“. (viz Monograph (Monografie), Svazek 81, http://monographs.iarc.fr/)

Další informace:

ZmÝna oddílı: new document format (enter as new phrase when resolved)

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.

