KARTA CHARAKTERYSTYKI
Data wydania: 02. 08. 2007

Data aktualizacji: 30. 07. 2009

PERIL

Nazwa produktu:
1. Identyfikacja produktu i przedsiębiorstwa:
1.1 Identyfikacja produktu: PERIL

1.2 Zastosowanie produktu: Kształtki Peril są izolująco cieplnie elementami charakteryzującymi
niską gęstością objętościową i łatwą obróbką
1.3 Identyfikacja producenta:PERIL PRODUCTION s. r. o.
Svitavská 500
678 01 Blansko
Czech Republic
Telefon: +420 516 412 566
1.4 Telefon alarmowy:
Centrum Informacji Toksykologicznej – TIS,
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
telefon: (całobodowy) +420 224 919 293, +420 224 915 402
2. Skład i informacja o składnikach
Nazwa chemiczna niebezpiecznych składników::
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Nazwa chemiczna:
Zawartošć (v %):
CAS (EINECS) Numer:
ES Numer:
Klasyfikacja:
Zwrot R:
R 36/37/38:
R 43:

Cement portlandzki
30-70 % w zaleŜności od rodzaju produktu
65997-15-1
266-043-4
Xi - dráždivý
Działa draŜniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
MoŜe powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

3. Informacje o zagroŜeniu
3.1 Produkt sklasyfikowany jako nieszkodliwy pod względem zawartości substancji chemicznych
3.2 Produkt nie zawiera substancji powodujących uboczne skutki dla zdrowia.
3.3 Ryzyko przy przetwarzaniu produktów występuje przy obróbce mechanicznej kształtek, w
małych, zamkniętych, niewentylowanych pomieszczeniach.Przy obróbce naleŜy zredukować
zapylenie.
4. Pierwsza pomoc
4.1 Przy oddychaniu:

Wyprowadzić poszkodowanego na świeŜe powietrze, zachować
spokój, dokonać inhalacji tlenem, ulokować w pozycji pół-siedzącej,
chronić przed słońcem i chłodem. Zapewnić transport do lekarza.
4.2 W kontakcie ze skórą: Nieszkodliwy
4.3 W kontakcie z oczami: Natychmiast wypłukać oko, zaczynając od wewnętrznego kącika oka
do zewnętrznego, duŜą ilością wody lub roztworu fizjologicznego
przez 10-15 minut.

5. Postępowanie w przypadku poŜaru
5.1
5.2
5.3
5.4

Środki gaśnicze:
Niewskazane środki gaśnicze:
Szczególne zagroŜenia:
Specjalny sprzęt ochrony poŜarowej:

Rodzaj środka gaśniczego nie jest ograniczony.
Nie ma.
Nie ma.
Nie są konieczne.

6. Postępowanie w razie przypadkowego uwolnienia produktu
6.1 Środki zapobiegawcze ochrony osób: zapewnić dobrą wentylację pomiesczenia pracy,
zredukować pylenie, zapobiegać wniknięciu pyłu do oczu.
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6.2
6.3
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Środki zapobiegawcze w celu ochrony środowiska: Nie ma
Metody usuwania: Mechanicznie zebrać, utylizować jak materiały budowlane. Przy
nakładaniu zapewnić dobre przewietrzanie.

7. Postępowanie z preparatem i magazynowanie
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3

Postępowanie:
Środki ostroŜności dotyczące bezpiecznego postępowania: Zapewnić wietrzenie
pomieszczenia pracy. Przy pracy nie jeść, nie pić, nie palić.
Środki zapobiegawcze w celu ochrony środowiska: Zapewnić właściwe odsysanie pyłu
z pomieszczeń pracy, unikać pracy w małych, zamkniętych pomieszczeniach.
Szczególne wymagania zachowania ostroŜności: Nie ma
Magazynowanie:
Warunki bezpiecznego magazynowania: Nie ma szczególnych wymagań.
Warunki przechowywania: Składować w suchych miejscach.
Warunki stosowania: Perilowe kształtki stosowane są do izolacji cieplnej muru jako
materiał nie konstrukcyjny.

8. Kontrola zagroŜeń i środki ochrony indywidualnej
8.1
8.2

Kontrola naraŜenia: W pomieszczeniu pracy niezbędne jest monitorowanie stęŜeń pyłu.
Ograniczenie emisji: Przestrzeń robocza dla pracy z produktem powinny być dobrze
wentylowana.
8.2.1 Ograniczenie zagroŜeń dla pracowników: Pracownicy muszą stosować sprzęt ochronny
określony w innych punktach niniejszego rozdziału.
8.2.1.1 Ochrona dróg oddechowych: Przy krótkotrwałych emisjach lub niskich stęŜeniach pyłów
naleŜy stosować respiratory z pochłaniaczem pyłu, przy duŜych stęŜeniach i długotrwałej
emisji pyłów wymagany jest specjalny sprzęt chroniący drogi oddechowe.
8.2.1.2 Ochrona rąk: Stosować rękawice ochronne
8.2.1.3 Ochrona oczu: Stosować okulary ochronne.
8.2.1.4 Ochrona skóry: Stosować odzieŜ i obuwie ochronne. Po pracy umyć ręce a niechronione
powierzchnie skóry zabezpieczyć kremem regenerującym.
8.2.2 Ochrona środowiska: Usuwać i utylizować jak odpad budowlany.
9. Informacja o fizycznych i chemicznych własnościach preparatu
9.1

Informacje ogólne:
Wygląd:
Zapach:

szara, matowa kształtka
bez zapachu

9.2

Podstawowe własności z zakresu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony srodowiska:
pH:
nie dotyczy
temperatura wrzenia:
nie określa się
temperatura zapłonu:
nie pali się
palność:
substancja niepalna
właściwości wybuchowe:
substancja niewybuchowa
właściwości utleniające:
nie ma
stęŜenie oparów:
nie określa się
3
gęstość:
250 - 1050 kg/m w zaleŜności od rodzaju kształtki
rozpuszczalność w wodzie:
nierozpuszczalny
w tłuszczach:
nierozpuszczalny
współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie określa się
lepkość:
nie określa
gęstość oparów:
nie określa się
szybkość parowania:
nie określa się

9.3

Pozostałe informacje:
Temperatura topnienia:

nie określa się

10. Informacja o stabilności i reaktywności preparatu
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10.1
10.2
10.3

Warunki, których naleŜy unikać:
Materiały, krórych naleŜy unikać:
Niebezpieczne produkty rozpadu:

PERIL

PowyŜej temperatury 850 °C topnienie preparatu.
Podatny na działanie kwasów
Nie ma.

11. Informacje o toksycznych właściwościach preparatu
11.1
11.2

Preparat nie ma szkodliwego wpływu.
W trakcie długich ekspozycji i wysokich stęŜeń pyłu w powietrzu moŜe powodować choroby
układu oddechowego.

12. Informacje ekologiczne o preparacie
12.1
12.2
12.3

Ekotoksyczność:
Mobilność:
Trwałość rozkładu:

12.4
12.5

Bioakumulacja:
Inne niepoŜądane działanie:

Preparat nie jest szkodliwy dla środowiska.
Wpływu emisji składników do środowiska nie określono.
Preparat stabilny w wodzie i w glebie, nie rozkłada się
w oczyszczalniach ścieków..
Nie określono.
Nie są znane.

13. Usuwanie substancji lub preparatu
13.1
13.2
13.3

Bezpieczne postępowanie:
Ograniczyć pylenie do minimum.
Usuwanie preparatu i opakowania: Jak odpady budowlane.
Przepisy prawne o odpadach:
NaleŜy przestrzegać wszystkich lokalnych / krajowych /
międzynarodowych przepisów .

14. Informacje o transporcie substancji lub preparatu
14.1
14.2

Specjalne środki ostroŜności podczas transportu : nie ma.
Klasyfikacja transportowa:
Transport drogowy i kolejowy ADR/RID:
Numer UN: Klasa zagroŜenia: Grupa opakowania: Nazewnictwa substancji przeprowadza: Transport morski IMDG:
Numer UN: Klasa zagroŜenia: Grupa opakowania: -

15. Informacje na temat przepisów dotyczących produktu
15.1 OstrzeŜenie na opakowaniach:
15.2 Przepisy szczególne:

Nie ma
Nie ma

16. Inne informacje o preparacie
Preparat nie klasyfikowany jako szkodliwy dla zdrowia
16.1
Zwroty R:
Nie ma
Zwroty S:
Nie ma
16.2
Wytyczne do szkolenia:
Podkreślić znaczenie wymogu stosowania środków ochrony
osobistej, nie palićt, nie jeść i nie píć na na stanowisku pracy,
przestrzegać higieny osobistej po zakończeniu pracy.
16.3
Zalecane ograniczenia w stosowaniu: Nie ma
16.4
Dalsze informacje: Więcej informacji moŜna uzyskać u producenta .
16.5
śródła danych na podstawie , których powstała niniejsza karta charakterystyki:
Informacje zawarte w niniejszej karcie są zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostały
zebrane pod kątem wymagań bezpieczeństwa, nie stanowiąc jednocześnie gwarancji
właściwości produktu. Karta ta nie zwalnia uŜytkownika produktu z przestrzegania
wszystkich norm prawnych, administracyjnych i przepisów odnośnie produktu, higieny
i bezpieczeństwa pracy
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