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1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikace látky/přípravku 1.2. Použití látky nebo přípravku

MINERÁLNÍ VLNA ZE SKELNÝCH VLÁKEN 
URČENÁ PRO TEPELNOU A ZVUKOVOU IZOLACI

Tepelná izolace, zvuková izolace, stavební použití, stavební materiály a pří-
sady.

1.2.1. CAS 1.2.2. EINECS

1.3. Identifikace společnosti/podniku 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace - nepřetržitě

Identifikace výrobce KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 Thákurova 4, 160 00, Praha 6

Adresa  KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 Pod Dolní drahou 110, 417 42, Krupka

Telefonní číslo +420 417 710 111
fax  +420 417 560 335

 www.knaufinsulation.cz
Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpeč-
nostní list:
strejc@fluorit.cz   +420 728 107 308
pavel.michalek@knaufinsulation.com +420 724 933 852

Toxikologické informační středisko (TIS),
Klinika nemocí z povolání,
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
Nouzové telefonní číslo:
+420 224 91 92 93
+420 224 91 54 02 
+420 224 91 45 71

1.5. Další názvy látky – synonyma

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1. Klasifikace látky podle zákona 2.2. Účinky na lidské zdraví a symptomy

Není klasifikován jako nebezpečný přípravek. Výrobek je vyjmutý dle annex 1 
note Q - Commission Directive 97/69/EC. Komentář viz kapitola č. 16. Zhod-
nocení nebezpečnosti je doplněno o údaje výrobce z odborné literatury a da-
tabází. Přípravek není klasifikován/označován. 

Ohrožení zdraví: Při kontaktu s očima, pokožkou, dýchacím systémem způso-
buje mechanické podráždění. Mechanicky dráždí oči a kůži, taktéž mecha-
nicky dráždí dýchací orgány. U citlivých osob může dojít při dlouhodobějším 
styku k podráždění kůže. Produkt neobsahuje volný SiO2. 
Pro tuto látku je stanovený přípustný expoziční limit mg/m3.
Vlákno může způsobit dočasné (ovšem vratné) podráždění pokožky mecha-
nickým působením. Řezání a manipulace mohou vytvořit prach. Vysoké hladi-
ny prachu mohou vyvolat podráždění hrdla nebo očí. Je nepravděpodobné, 
že by pojivo v upraveném stavu představovalo riziko.

2.3. Nejzávažnější účinky na životní prostředí a symptomy 2.3.1.  Nejzávažnější nepříznivé účinky z hlediska fyzikálně – 
chemických vlastností

Přípravek není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí. Není roz-
pustný ve vodě, biologicky nerozložitelný. Při úniku do vodního prostředí, půdy 
se nepředpokládají nepříznivé účinky.

Přípravek není podle zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění klasifikován/
označován jako hořlavý ani jako oxidující.

2.4.  Jiná rizika přispívající k celkové nebezpečnosti nemající vliv 
na klasifikaci

2.5. Informace uvedené na obalu nebo štítku

Možné nesprávné použití přípravku spočívají v případě velmi jemného prachu 
při řezání a podobně, kdy je nutné použít ochranný respirátor proti prachu 
s koeficientem K>=4 násobnou ochranou.

Jsou uvedeny v kapitole č. 15 tohoto datového listu.

3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

Snadná identifikace nebezpečných vlastností složek přípravku/látky

3.1. Obecný popis složek látky 3.2. Přípravek klasifikovaný jako nebezpečný

Produkt je založený na borokřemičitém sklu potažené neklasifikovaným inert-
ním polymerem. CAS: 65997-17-3; borokřemičité sklo, EC 266-046-0.
Křemenné vlákno, vyrobené ručně nebo strojně z minerální vlny, >18% zása-
dité a zemní zásadité oxidy s až 8 % upraveného pojiva (až 8 % upraveného 
pojiva, skládajícího se z polymeru s obsahem dusíku, odvozeného z přírodních 
produktů a obsahujícího nízké hladiny silanu a minerálního oleje). 

Produkt není klasifikován.

1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOÈNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikácia látky/prípravku 1.2. Použitie látky alebo prípravku

MINERÁLNA VLNA ZO SKLENÝCH VLÁKEN URÈENÁ NA TEPELNÚ 
A ZVUKOVÚ IZOLÁCIU

Tepelná izolácia, zvuková izolácia, stavebné použitie, stavebné materiály 
a prísady.

1.2.1. CAS 1.2.2. EINECS

1.3. Identifikácia spoloènosti/podniku 1.4. Telefónne èíslo pre naliehavé situácie – nepretržite

Identifikácia výrobcu   KNAUF INSULATION, spol. s r. o. 
                                   Thákurova 4, 160 00 Praha 6 
Adresa                        KNAUF INSULATION, spol. s r. o. 
                                   Pod Dolní drahou 110, 417 42 Krupka 
Telefónne èíslo            +420 417 710 111 
Fax                             +420 417 560 335 
                                   www.knaufinsulation.cz

Adresa elektronickej pošty odborne spôsobilej osoby zodpovednej 
za bezpeènostný list:
strejc@fluorit.cz                                    +420 728 107 308
pavel.michalek@knaufinsulation.com   +420 724 933 852

Toxikologické informaèné stredisko (TIS), 
Klinika nemocí z povolání, 
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 
Núdzové telefónne èíslo: 
+420 224 91 92 93 
+420 224 91 54 02 
+420 224 91 45 71

1.5. Ïalšie látky – synonymá

2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEÈENSTVA

2.1. Klasifikácia látky pod¾a zákona 2.2. Úèinky na ¾udské zdravie a symptómy

Nie je klasifikovaný ako nebezpeèný prípravok. Výrobok je vyòatý pod¾a 
annex 1 note Q – Commission Directive 97/69/EC. Komentár pozri 
kapitolu è. 16. Zhodnotenie nebezpeènosti je doplnené údajmi výrobcu 
z odbornej literatúry a databáz. Prípravok nie je klasifikovaný/oznaèovaný.

Ohrozenie zdravia: Pri kontakte s oèami, pokožkou, dýchacím systémom 
spôsobuje mechanické podráždenie. Mechanicky dráždi oèi a pokožku, 
ako aj dýchacie orgány. U citlivých osôb môže pri dlhodobejšom styku 
dôjsś k podráždeniu pokožky. Produkt neobsahuje vo¾ný SiO2. 
Pre túto látku je stanovený prípustný expozièný limit mg/m3. 
Vlákno môže spôsobiś doèasné (ale opakované) podráždenie pokožky 
mechanickým pôsobením. Rezanie a manipulácia môžu vytvoriś prach. 
Vysoké hladiny prachu môžu vyvolaś podráždenie hrdla alebo oèí. Je 
nepravdepodobné, že by spojivo v upravenom stave predstavovalo riziko. 

2.3. Najzávažnejšie úèinky na životné prostredie a symptómy 2.3.1. Najzávažnejšie nepriaznivé úèinky z h¾adiska 
           fyzikálno-chemických vlastností

Prípravok nie je klasifikovaný ako nebezpeèný pre životné prostredie. Nie 
je rozpustný vo vode, biologicky je nerozložite¾ný. Pri úniku do vodného 
prostredia èi pôdy sa nepredpokladajú nepriaznivé úèinky. 

Prípravok nie je pod¾a zákona è. 356/2003 Zb., v platnom znení, klasifi-
kovaný/oznaèovaný ako hor¾avý ani ako oxidujúci. 

2.4. Iné riziká prispievajúce k celkovej nebezpeènosti, 
         nemajúce vplyv na klasifikáciu

2.5. Informácie uvedené na obale alebo štítku

V prípade ve¾mi jemného prachu pri rezaní a podobne treba použiś 
ochranný respirátor proti prachu s koeficientom k, ktorý sa rovná alebo je 
väèší ako 4-násobná ochrana.

Sú uvedené v kapitole è. 15 tohto listu. 

3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

Jednoduchá identifikácia nebezpeèných vlastností zložiek prípravku/látky

3.1. Všeobecný opis zložiek látky 3.2. Prípravok klasifikovaný ako nebezpeèný

Produkt je založený na borokremièitom skle potiahnutom neklasifikovaným 
inertným polymérom. CAS: 65997-17-3; borokremièité sklo, EC 266-046-0. 
Kremenné vlákno, vyrobené ruène alebo strojovo z minerálnej vlhy, viac 
ako 18 %-né zásadité a zemné zásadité oxidy až s 8 % upraveného spoji-
va (až 8 % upraveného spojiva, pozostávajúceho z polyméru s obsahom 
dusíka, odvodeného z prírodných produktov a obsahujúceho nízke hladiny 
silánu a minerálneho oleja).

Produkt nie je klasifikovaný.



3.2.1. a) Látky, které představují nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí

CAS EINECS Název nebezpečné složky Koncentrace (% hm) Koncentrační limit

Poznámka

3.2.2. b) Látky, pro něž existují expoziční, limity Společenství pro pracovní prostředí

CAS EINECS Název nebezpečné složky Koncentrace (% hm) Koncentrační limit

umělá minerální vlákna (např. če-
dičová,skleněná, strusková)

početní koncentrace, (počet respira-
bilních vláken.cm-3)

1,0 (mg/m3)

hmotnostní koncentrace, umělá mine-
rální vlákna a) (vlákna všech rozměrů)

4 (mg/m3)

Poznámka: Kontrolní parametry pro přípravek jsou stanoveny v NV č. 361/2007 Sb., v platném znění. tabulka č. 5 – Minerální vláknité prachy
Pozor: a) Pro umělá minerální vlákna musí být dodrženy současně přípustné hodnoty početní i hmotnostní koncentrace

3.2.3.c) Látky, které jsou perzistentní, bioakumulativní a toxické nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

CAS EINECS Název nebezpečné složky Koncentrace (% hm) Koncentrační limit

Poznámka

3.4. Klasifikace nebezpečnosti složek přípravku 

CAS EINECS Název nebezpečné složky Koncentrace (% hm) Koncentrační limit

Poznámka

3.5. Název a registrační číslo

Vyjádření k přeregistraci HELP DESK: Výrobkem jsou pásy tepelné a zvukové izolace definovaných rozměrů, tj. ve nařízení REACH je společnost následným uži-
vatelem – předmětu. V případě, že vstupní suroviny jsou nakoupeny v rámci EU, jejich registraci provádí jejich výrobce nebo dovozce. Jako výrobce předmětů 
je dle čl. 7 (1) nařízení REACH povinnost registrace látky obsažené v předmětu, jsou-li splněny obě následující podmínky:
a) látka je v těchto předmětech přítomna v množství větším než 1 tuna na výrobce nebo dovozce za rok
b) počítá se s uvolňováním látky za běžných nebo důvodně předpokládaných podmínek použití. 
V případě výrobků se nepředpokládá splnění podmínky b).
Dále se na výrobce předmětů vztahuje povinnost podat oznámení dle č. 7 (2) nařízení REACH pro tzv. „SVHC látky“ a informovat odběratele o jejich přítom-
nosti v předmětech (čl. 33 nařízení).

3.6. Chemická podstata látek

Produkt je založený na borokřemičitém sklu.

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1. Nutná okamžitá pomoc 4.1.1. Všeobecné pokyny

Při obvyklém použití přípravku není okamžitá lékařská pomoc zpravidla nutná. Projeví-li se zdravotní potíže (např. v případě přetrvávajícího dráždění) nebo 
v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace obsažené 
na štítku (obalu) nebo v tomto bezpečnostním listu.

4.2. Vdechnutí 4.3. Styk s kůží

Při správném zacházení (podle návodu) je nebezpečí inhalační expozice 
minimální. V případě nadýchání a dráždění vyneste postiženého na čerstvý 
vzduch. Při obtížích zajistěte lékařskou pomoc

V případě akutního místního dráždivého účinku je podráždění pokožky. Se-
třást opatrně prach z oděvu. Při mytí postupovat opatrně, nejprve nechat vodu 
jen stékat po kůži, teprve pak se začít mýt. Při přetrvávajícím podráždění vyhle-
dejte vždy lékařskou pomoc. Pokožku po opláchnutí je možno ošetřit krémem.

4.4. Styk s okem 4.5. Požití

Vyjměte kontaktní čočky, pokud je postižený má. U zasaženého oka otevřete 
oční víčko i násilím a min. 20–30 minut vyplachujte pod vlažnou pitnou vodou 
směrem od vnitřního koutku směrem k vnějšímu koutku, vyhledejte lékařskou 
pomoc. Ve výplachu oka pokračujte i během transportu postiženého. 

Vypláchněte ústa velkým množstvím pitné vody popř. dejte pít vodu po malých 
doušcích (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); 
nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, snažte se zabránit vdechnutí 
zvratků. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento bezpečnostní list. 

4.6. Všeobecné pokyny

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace obsažené v tomto bezpečnostním listu, zejména z kapito-
ly č. 3 o složení přípravku. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, a dbejte o průchodnost dýchacích 
cest. Nedýchá-li postižený, zahajte ihned umělé dýchání z plic do plic.

3.2.1. a) Látky predstavujúce nebezpeèenstvo pre zdravie alebo životné prostredie

CAS EINECS Názov nebezpeènej zložky Koncentrácia (% hm.) Koncentraèný limit

Poznámka

3.2.2. b) Látky, pre ktoré existujú expozièné limity Spoloèenstva pre pracovné prostredie

CAS EINECS Názov Nebezpeènej zložky Koncentrácia (% hm.) Koncentraèný limit

umelé minerálne vlákna (napríklad 
èadièové, sklené, troskové)

poèetná koncentrácia (poèet respirabilných 
vláken.cm–3) 1,0 (mg/m3)

hmotnostná koncentrácia, umelé minerálne 
vlákna a) (vlákna všetkých rozmerov) 4 (mg/m3)

Poznámka: Kontrolné parametre pre prípravok sú urèené v NV è. 361/2007 Zb., v platnom znení, tabu¾ka è. 5 – Minerálny vláknitý prach
Pozor: a) Pre umelé minerálne vlákna sa súèasne musia dodržaś  prípustné hodnoty poèetnej aj hmotnostnej koncentrácie.

3.2.3. c) Látky, ktoré sú perzistentné, bioakumulatívne a toxické lebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulatívne

CAS EINECS Názov nebezpeènej zložky Koncentrácia (% hm.) Koncentraèný limit

Poznámka

3.4. Klasifikácia nebezpeènosti zložiek prípravku

CAS EINECS Názov nebezpeènej zložky Koncentrácia (% hm.) Koncentraèný limit

Poznámka

3.5. Názov a registraèné èíslo

Vyjadrenie k preregistrácii HELP DESK: Výrobkom sú pásy tepelnej a zvukovej izolácie s definovanými rozmermi, t. j. v nariadení REACH je spoloènosś 
následným používate¾om predmetu. V prípade, že vstupné suroviny sa zakúpili v rámci EÚ, ich registráciu vykonáva ich výrobca alebo dovozca. Ako 
výrobca predmetov je pod¾a nariadenia REACH èl. 7 (1) povinnosś registrácie látky obsiahnutej v predmete, ak sú splnené tieto podmienky:
a) látka je v týchto predmetoch prítomná v množstve väèšom ako 1 tona na výrobcu alebo dovozcu za rok,
b) poèíta sa s uvo¾òovaním látky za bežných alebo dôvodne predpokladaných podmienok použitia.
V prípade výrobkov sa nepredpokladá splnenie podmienky b). 
Ïalej sa na výrobcu predmetov vzśahuje povinnosś podaś oznámenie pod¾a nariadenia REACH èl. 7 (2) pre tzv. SVHC látky a informovaś odberate¾a 
o ich prítomnosti v predmetoch (nariadenia èl. 33).

3.6. Chemická podstata látok

Produkt je založený na borokremièitom skle. 

4. POKYNY PRE PRVÚ POMOC

4.1. Nevyhnutná okamžitá pomoc 4.1.1. Všeobecné pokyny

Pri bežnom použití prípravku nie je okamžitá lekárska pomoc zvyèajne 
nevyhnutná. 

Ak sa vyskytnú zdravotné problémy (napríklad pri pretrvávajúcom dráždení) 
alebo v prípade pochybností, upovedomte lekára a poskytnite mu informácie 
obsiahnuté na štítku (obale) alebo v tomto bezpeènostnom liste. 

4.2. Vdýchnutie 4.3. Styk s pokožkou

Pri správnom zaobchádzaní (pod¾a návodu) je nebezpeèenstvo 
inhalaènej expozície minimálne. V prípade nadýchania a dráždenia 
vyneste postihnutého na èerstvý vzduch. Pri śažkostiach zaistite lekársku 
pomoc.

V prípade akútneho miestneho podráždenia pokožky opatrne straste prach 
z odevu. Pri umývaní postupujte opatrne. Najprv nechajte vodu vo¾ne stekaś 
po pokožke, až potom sa zaènite umývaś. Pri pretrvávajúcom podráždení 
vyh¾adajte lekársku pomoc. Je vhodné pokožku po opláchnutí ošetriś krémom.

4.4. Styk s okom 4.5. Požitie

Ak má postihnutý kontaktné šošovky, treba ich vybraś. V prípade 
zasiahnutia oka otvorte oèné vieèko (aj násilím) a minimálne 20 až 
30 minút vyplachujte vlažnou pitnou vodou smerom od vnútorného 
kútika k vonkajšiemu; vyh¾adajte lekársku pomoc. Vo vyplachovaní oka 
pokraèujte aj poèas transportu.

Vypláchnite ústa ve¾kým množstvom pitnej vody, prípadne podávajte vodu 
po malých dúškoch (iba za predpokladu, že postihnutý je pri vedomí a nemá 
kàèe). Nevyvolávajte vracanie. Ak postihnutý vracia sám, dbajte, aby nedošlo 
k vdýchnutiu zvratkov. Vyh¾adajte lekársku pomoc a ukážte tento bezpeènost-
ný list.

4.6. Všeobecné pokyny

Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností, upovedomte lekára a poskytnite mu informácie obsiahnuté v tomto bezpeènostnom 
liste, najmä o zložení prípravku uvedené v kap. è. 3. Pri bezvedomí umiestnite postihnutého do stabilizovanej polohy: na bok s mierne zaklonenou 
hlavou. Dbajte o priechodnosś dýchacích ciest. Ak postihnutý nedýcha, ihneï zaènite s umelým dýchaním z p¾úc do p¾úc.



5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1. Vhodná hasiva 5.2. Hasiva, které nelze použít z bezpečnostních důvodů

Výběr proveďte dle podmínek požáru v okolí látky. Látka není hořlavá ani 
hoření podporující.

Nejsou stanoveny. Je nutno brát zřetel na okolní prostředí.

5.3.  Zvláštní nebezpečí způsobených expozicí samotné látky 
nebo přípravku

5.4. Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče

Nejsou. Nehořlavý zásahový oděv. Izolační dýchací přístroj.

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1. Opatření na ochranu osob 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nevdechovat prach. Zamezit kontaktu prachových částí s očima. Při překroče-
ní PELC používat osobní ochranné pracovní prostředky.
Při manipulaci minimalizujte prašnost. Zabraňte dalšímu šíření prachu, např. 
navlhčením materiálu, je-li to možné. Zabraňte kontaktu s pokožkou nebo 
sliznicemi. Používejte účinné osobní ochranné pracovní prostředky. Postupujte 
podle pokynů, obsažených v kapitolách č. 7 a č. 8.

Nepředpokládá se nebezpečí při úniku do životního prostředí. Látka není zá-
vadná ani nebezpečná vodám.

6.3. Čistící metody 6.4. Zvláštní upozornění

Znečištěný produkt odebere výrobce zpět k přepracování. Znečištěná látka je 
dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., (Katalog odpadů) odpadem ostatním. Zajistěte 
oprávněnou osobu pro její odstranění. 
Rozsypaný prach z přípravku opatrně smeťte nebo vysajte vysavačem s vhod-
ným filtrem. Velké kusy seberte. Pokud zametáte, nejprve materiál pokropte. 
Nikdy nepoužijte pro čištění stlačený vzduch. Sebraný materiál odstraňte 
v souladu s platnými předpisy. 

Nevyžadují se.

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1. Zacházení 7.1.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Při používání v souladu s návodem nejsou nutná žádná specifická opatření. 
Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Dbejte na platné právní předpisy 
o bezpečnosti a ochraně zdraví.

Zabezpečit dostatečné větrání nebo dostatečné odsávání vznikajícího prachu 
při manipulaci, řezán, úpravě tvaru a podobně. Nevdechovat prach látky. Po-
užívat osobní ochranné pracovní prostředky a pomůcky.

7.1.2.  Zvláštní požadavky týkající se látky nebo doporučených 
postupů při nakládání s látkou/přípravkem

7.1.3. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabránit zvyšování koncentrace prachu v pracovním prostředí. Zajistit odsává-
ní a nepřekračovat PELC a NPK-P pro danou látku.

Při obvyklém použití odpadá.

7.2. Skladování

7.2.1. Podmínky pro skladování 7.2.2. Pokyny pro množstevní limity

Skladovat v dobře uzavřených obalech na suchém místě. Látka není hydrofil-
ní, hygroskopická. Na venkovních plochách lze výrobek skladovat výhradně 
v originálním a nepoškozeném obalu.
Rozbalené paletové jednotky a volně ložené jednotlivé balíky (role) musí být 
chráněny před povětrnostními vlivy uložením v zastřešeném prostoru.

Nejsou stanoveny.

7.2.3. Zvláštní požadavky na materiál obalů

Používat v originálních obalech výrobce.

7.3. Specifické použití

7.3.1. Doporučení vztahující se k určeným použitím 7.3.2. Odkaz na specifické pracovní postupy

Řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním listu látky. Zabránit úniku z obalů 
a jejich úletu do pracovního prostředí. V případě zvýšení prašnosti pracovního 
prostředí zabezpečit dostatečné odsávání prachu, technickou kontrolu a měře-
ní a použití osobních ochranných prostředků.

Jsou určena vždy v souladu s technologickými postupy uživatele.

7.3.3. Jiné údaje

Nejsou zapotřebí.

5. OPATRENIA PRI HASENÍ POŽIARU

5.1. Vhodné prostriedky na hasenie 5.2. Prostriedky na hasenie, ktoré nemožno použiś 
         z bezpeènostných dôvodov

Výber pod¾a podmienok požiaru v okolí látky. Látka nie je hor¾avá ani 
nepodporuje horenie.

Nie sú stanovené. Treba braś do úvahy okolité prostredie.

5.3. Zvláštne nebezpeèenstvo spôsobené expozíciou samej 
         látky alebo prípravku

5.4. Zvláštne ochranné prostriedky pre hasièov

Nie sú. Nehor¾avý zásahový odev. Izolaèný dýchací prístroj. 

6. OPATRENIA V PRÍPADE NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1. Opatrenia na ochranu osôb 6.2. Opatrenia na ochranu životného prostredia

Nevdychovaś prach. Zabrániś kontaktu prachových èastí s oèami. 
Pri prekroèení PELC používaś osobné ochranné pracovné prostriedky. 
Pri manipulácii minimalizujte prašnosś. Zabráòte ïalšiemu šíreniu prachu, 
napríklad navlhèením materiálu, ak je to možné. Zabráòte kontaktu 
s pokožkou alebo sliznicami. Používajte úèinné osobné ochranné pracovné 
prostriedky. Postupujte pod¾a pokynov obsiahnutých v kapitolách è. 7 a 8.

Nepredpokladá sa nebezpeèenstvo pri úniku do životného prostredia. 
Látka nie je škodlivá ani nepredstavuje nebezpeèenstvo pre vodu. 

6.3. Èistiace metódy 6.4. Zvláštne upozornenia

Zneèistený produkt zoberie výrobca späś na prepracovanie. Zneèistená 
látka je pod¾a vyhlášky è. 381/2001 Zb., (Katalóg odpadov) ostatným 
odpadom. Zabezpeète osobu oprávnenú na jej odstránenie. 

Nevyžadujú sa.

Rozsypaný prach z prípravku opatrne zmeśte alebo vysajte vysávaèom 
s vhodným filtrom. Ve¾ké kusy pozbierajte. Ak zametáte, najprv materiál 
pokropte. Nikdy nepoužívajte na èistenie stlaèený vzduch. Pozbieraný 
materiál odstráòte v súlade s platnými predpismi.

7. ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

7.1. Zaobchádzanie 7.1.1. Opatrenia na bezpeèné zaobchádzanie

Pri používaní v súlade s návodom nie sú nevyhnutné špecifické opatrenia. 
Zabráòte kontaktu s pokožkou a oèami. Dbajte na platné právne predpisy 
o bezpeènosti a ochrane zdravia.

Zabezpeète dostatoèné vetranie alebo dostatoèné odsávanie vznikajúce-
ho prachu pri manipulácii, rezaní, úprave tvaru a pod. Nevdychujte prach 
látky. Používajte osobné ochranné pracovné prostriedky a pomôcky.

7.1.2. Zvláštne požiadavky týkajúce sa látky alebo odporúèa-
           ných postupov na zaobchádzanie s látkou/prípravkom

7.1.3. Opatrenia na ochranu životného prostredia

Zabrániś zvyšovaniu koncentrácie prachu v pracovnom prostredí. 
Zaistiś odsávanie a neprekraèovaś PELC a NPK-P pre danú látku. 

Pri bežnom použití odpadá. 

7.2. Skladovanie

7.2.1. Podmienky na skladovanie 7.2.2. Pokyny pre množstevné limity

Skladovaś v dobre uzavretých obaloch na suchom mieste. Látka nie je 
hydrofilná, hygroskopická. Na vonkajších plochách možno výrobok 
skladovaś výhradne v originálnom a nepoškodenom obale. 

Nie sú stanovené. 

Rozbalené paletové jednotky a vo¾ne položené jednotlivé balíky (zvitky) 
treba chrániś pred poveternostnými vplyvmi uložením v zastrešenom 
priestore. 

7.2.3. Zvláštne požiadavky na materiál obalov

Používaś v originálnych obaloch výrobcu. 

7.3. Špecifické použitie

7.3.1. Odporúèania vzśahujúce sa na urèené použitie 7.3.2. Odkaz na špecifické pracovné postupy

Riadiś sa pokynmi uvedenými v bezpeènostnom liste látky. Zabrániś úniku 
z obalov a ich úletu do pracovného prostredia. V prípade zvýšenia prašnosti 
pracovného prostredia zabezpeèiś dostatoèné odsávanie prachu, technickú 
kontrolu a meranie a použitie osobných ochranných prostriedkov. 

Vždy sú urèené v súlade s technologickými postupmi užívate¾a.

7.3.3. Iné údaje

Nie sú potrebné.



8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1. Limitní hodnoty expozice

Kontrolní parametry PEL – přípustný expoziční limit nebezpečné látky v pracovní prostředí
PELC – přípustný expoziční limit pro vdechovatelnou (respirabilní) frakci nebez-
pečné látky v pracovním ovzduší 
NPK-P – nejvyšší přípustná koncentrace nebezpečné látky v pracovním pro-
středí

Expoziční limity v pracovním ovzduší Pro látku jsou podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. stanoveny tyto expoziční 
limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) v pracovním ovzduší
PELC (mg.m-3)
Tabulka č. 5 - Minerální vláknité prachy

Početní koncentrace:
(počet respirabilních vláken.cm-3) PEL = 1,0 (mg/m3)

Hmotnostní koncentrace:
umělá minerální vlákna PEL = 4 (mg/m3) 

Vysvětlivka k tabulce č. 5:
a) Pro umělá minerální vlákna musí být dodrženy současně přípustné hodnoty 
početní i hmotnostní koncentrace. 

Expoziční limity v pracovním ovzduší – zahraniční údaje ACGIH  1 mg/m3 TWA 
NIOSH  4 mg/m3 TWA
OSHA - Final PELs 4 mg/m3 TWA
ACGIH  American Conference of Governmental Industrial Hygienists
NIOSH  National Institute for Occupational Safety and Health
OSHA  Occupational Safety and Health Administration
TWA  Time Weighted Average
TWA = 1 mg/m3 (Inhalable Fraction) PEAK = 5•MAK 30 min.

Expoziční limity v pracovním ovzduší

Ukazatelé biologických expozičních testů v moči Látka neobsahuje složky, které podléhají biologickému testování.

Ukazatelé biologických expozičních testů v krvi Látka neobsahuje složky, které podléhají biologickému testování.

Hodnoty DNEL a PNEC pro danou látku Neuvádí se.

8.2. Omezování expozice

8.2.1. Omezování expozice pracovníků

Ochrana dýchacích cest Při dostatečném větrání se nepožaduje. Podle potřeby používejte respirátor 
FFP2S a vyšší řady. Pracujte v dobře větratelné místnosti tak, aby nedocházelo 
k překračování expozičních limitů. Jinak používejte vhodné osobní ochranné 
pracovní prostředky k ochraně dýchacích orgánů.

Ochrana rukou Ochranná rukavice běžné, kožené, gumové nebo textilní zkoušené podle ČSN 
EN 420. Látka neprostupuje kůží ani textilem.

Ochrana očí Při vysoké prašnosti pouze těsné ochranné brýle. V ostatních případech není 
požadována.

Ochrana kůže Ochranný oděv. Zašpiněné nebo kontaminované části je potřeba po skončení 
pracovní činnosti vyčistit. 
Upozornění: Pracovní oděv (případně kombinéza) má být na koncích rukávů, 
nohavic a u krku pevně upnuta, aby se prach nezanášel pod oděv a nedochá-
zelo k možnému dráždění i na dalších místech těla. Používat i přikrývku hlavy. 
Není-li obuv součástí kombinézy, musí být uzavřená a snadno čistitelná.

8.2. Omezování expozice životního prostředí

Při obvyklém použití odpadá.

8. OBMEDZOVANIE EXPOZÍCIE/OSOBNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

8.1. Limitné hodnoty expozície

Kontrolné parametre

PEL – prípustný expozièný limit nebezpeènej látky v pracovnom prostredí
PELC – prípustný expozièný limit pre vdychovate¾nú (respirabilnú) frakciu 
nebezpeènej látky pracovnom ovzduší
NPK-P – najvyššia prípustná koncentrácia nebezpeènej látky v pracovnom 
prostredí

Expozièné limity v pracovnom ovzduší

Pre látku sú pod¾a nariadenia vlády è. 361/2007 Zb. stanovené tieto 
expozièné limity /PEL) a najvyššie prípustné koncentrácie (NPK-P) v pracov-
nom ovzduší PELC (mg.m–3)

Vysvetlivka k tabu¾ke è. 5:
a) Pri  umelých minerálnych vláknach treba súèasne dodržaś prípustné 
hodnoty poèetnej aj hmotnostnej koncentrácie.

Expozièné limity v pracovnom ovzduší – zahranièné údaje

ACGIH                       1 mg/m3 TWA
NIOSH                       4 mg/m3 TWA
OSHA – Final PELs      4 mg/m3 TWA
ACGIH      American Conference of Governmental Industrial Hygienists
NIOSH      National Institute for Occupational Safety and Health
OSHA       Occupational Safety and Health Administration
TWA          Time Weighted Average
TWA = 1 mg/m3 (Inhalable Fraction) PEAK = 5 • MAK 30 min.

Expozièné limity v pracovnom ovzduší

Ukazovatele biologických expozièných testov v moèi Látka neobsahuje zložky, ktoré podliehajú biologickému testovaniu.

Ukazovatele biologických expozièných testov v krvi Látka neobsahuje zložky, ktoré podliehajú biologickému testovaniu.

Hodnoty DNEL a PNEC pre danú látku Neuvádza sa. 

8.2. Obmedzovanie expozície

8.2.1. Obmedzovanie expozície pracovníkov

Ochrana dýchacích ciest

Pri dostatoènom vetraní sa nepožaduje. Pod¾a potreby používajte 
respirátor FFP2S a vyššie rady. Pracujte v dobre vetrate¾nej miestnosti tak, 
aby nedochádzalo k prekraèovaniu expozièných limitov. Inak používajte 
vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu dýchacích 
orgánov. 

Ochrana rúk Bežné kožené, gumové alebo textilné ochranné rukavice odskúšané pod¾a 
ÈSN/STN EN 420. Látka neprechádza cez kožu ani textil.

Ochrana oèí Pri vysokej prašnosti sú potrebné iba tesné ochranné okuliare. V ostatných 
prípadoch sa nevyžaduje.

Ochrana kože

Ochranný odev, zašpinené alebo kontaminované èasti treba po skonèení 
pracovnej èinnosti vyèistiś.
Upozornenie: Pracovný odev (prípadne kombinéza) má byś na koncoch 
rukávov, nohavíc a pri krku pevne upnutý, aby sa prach nezanášal pod 
odev a nedochádzalo k možnému dráždeniu aj na ïalších miestach tela. 
Treba používaś aj prikrývku hlavy. Ak obuv nie je súèasśou kombinézy, musí 
byś uzavretá a ¾ahko èistite¾ná. 

8.2. Obmedzovanie expozície životného prostredia

Pri zvyèajnom použití odpadá.

Tabu¾ka è. 5 – Minerálne vláknité prachy

Poèetné koncentrácie:
(poèet respirabilných vláken.cm-3) PEL = 1,0 (mg/m3)

Hmotnostné koncentrácie: umelé 
minerálne vlákna PEL = 4 (mg/m3)



9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Obecné informace

Vzhled Pevná látka.

Zápach nebo vůně Bez zápachu.

9.2. Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

Hodnota pH při 20 °C Nestanovuje se.

Relativní hustota 0,25 kg/dm3

Rozpustnost ve vodě Nerozpustná.

Rozpustnost v oleji/organických rozpouštědlech Nerozpustná.

Rozdělovací Po/v koeficient pro systém oktanol/voda Nestanovuje se.

9.3. Další údaje důležité z hlediska bezpečnosti

Teplota tání (°C) Údaj není k dispozici.

Teplota varu (°C) Údaj není k dispozici.

Výbušnost Údaj není k dispozici.

10. STÁLOST A REAKTIVITA

10.1. Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat

Stálost látky Za běžných podmínek je látka stabilní. Vlhkost (dochází k znehodnocení). 

Případné nebezpečné reakce Nejsou známé.

10.2. Materiály, kterých je třeba se vyvarovat

Přehled materiálů Neslučujte se silnými anorganickými kyselinami.

Typ nebezpečné reakce Za přítomnosti silných anorganických kyselin se uvolňuje fluorovodík. 

10.3. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné materiály vzniklé během rozkladu Při hoření vznikají oxid uhličitý, oxid uhelnatý a některé stopové plyny, kte-
ré ovšem nejsou rizikové. Pojivo se rozloží při teplotě nad 200°C. Produkty 
rozkladu jsou zejména: oxid uhličitý, oxid uhelnatý a některé stopové plyny, 
v dobře větraných prostorách je pravděpodobné, že se tyto stopové plyny 
budou pohybovat pod rizikovými hladinami.

Potřeba a přítomnost stabilizátorů Není uvedeno.

Důsledek změny fyzikálního stavu pro bezpečnost Nepředpokládá se.

Nebezpečné produkty rozkladu při styku s vodou Nejsou.

Možnost rozkladu na nestabilní produkty Není možná za standardních podmínek zacházení.

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

Nepříznivé účinky na zdraví

Praktické zkušenosti z používání látky Prachové částice vyvolávají dráždivé účinky pro dýchací cesty, oči, kůži a za-
žívací ústrojí.

Údaje ze zkoušek Vzhledem k vlastnostem komponenty jde o přípravek akutně prakticky neto-
xický. Pro minerální vlnu nebyly výše uvedené toxikologické údaje nalezeny.

Orálně, jednorázová expozice Údaj není k dispozici.

Orálně, opakovaná expozice Údaj není k dispozici.

Dermálně Údaj není k dispozici.

Inhalačně Údaj není k dispozici.

Akutní a chronické účinky

Styk s kůží Není předpokládáno.

Styk s okem Možné dráždivé účinky prachových částic.

Vdechnutí Možné dráždivé účinky prachových částic.

Požití Možné dráždivé účinky a způsobení nevolnosti.

9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Všeobecné informácie

Vzh¾ad Pevná látka.

Zápach alebo vôòa Bez zápachu.

9.2. Informácie dôležité z h¾adiska ochrany zdravia, bezpeènosti a životného prostredia

Hodnota pH pri 20 °C Nestanovuje sa.

Relatívna hustota 0,25 kg/dm3

Rozpustnosś vo vode Nerozpustná.

Rozpustnosś v oleji/organických rozpúšśadlách Nerozpustná.

Rozde¾ovací Po/v koeficient pre systém oktanol/voda Nestanovuje sa.

9.3. Ïalšie údaje dôležité z h¾adiska bezpeènosti

Teplota topenia (°C) Údaj nie je k dispozícii.

Teplota varu (°C) Údaj nie je k dispozícii.

Výbušnosś Údaj nie je k dispozícii.

10. STÁLOSŤ A REAKTIVITA

10.1. Podmienky, ktorých sa treba vyvarovaś

Stálosś látky Za bežných podmienok je látka stabilná. Vlhkosś (dochádza k znehodnoteniu).

Prípadné nebezpeèné reakcie Nie sú známe.

10.2. Materiály, ktorých sa treba vyvarovaś

Preh¾ad materiálov Nezluèujte so silnými anorganickými kyselinami.

Typ nebezpeènej reakcie Za prítomnosti silných anorganických kyselín sa uvo¾òuje fluorovodík.

10.3. Nebezpeèné produkty rozkladu

Nebezpeèné materiály vzniknuté poèas rozkladu Pri horení vznikajú oxid uhlièitý, oxid uho¾natý a niektoré stopové plyny, 
ktoré však nie sú rizikové. Spojivo sa rozloží pri teplote nad 200 °C. 
Produkty rozkladu sú najmä oxid uhlièitý, oxid uho¾natý a niektoré stopové 
plyny, v dobre vetraných priestoroch je pravdepodobné, že sa tieto 
stopové plyny budú pohybovaś pod rizikovými hladinami. 

Potreba a prítomnosś stabilizátorov Nie je uvedené.

Dôsledok zmeny fyzikálneho stavu z h¾adiska bezpeènosti Nepredpokladá sa.

Nebezpeèné produkty rozkladu pri styku s vodou Nie sú.

Možnosś rozkladu na nestabilné produkty Nie je možná pri štandardných podmienkach zaobchádzania.

11. TOXIKOLOGICKÉ INOFRMÁCIE

Nepriaznivé úèinky na zdravie

Praktické skúsenosti s používaním látky Prachové èastice vyvolávajú dráždivé úèinky na dýchacie cesty, oèi, kožu 
a zažívacie ústroje. 

Údaje zo skúšok Vzh¾adom na vlastnosti komponentov ide o výrobok akútne prakticky 
netoxický. Vzh¾adom na vlastnosti komponentov ide o výrobok akútne 
prakticky netoxický. Navyše, v prípade minerálnej vlny sa uvedené 
toxikologické údaje nenašli.

Orálne, jednorazová expozícia Údaj nie je k dispozícii.

Orálne, opakovaná expozícia Údaj nie je k dispozícii.

Pokožkou Údaj nie je k dispozícii.

Inhaláciou Údaj nie je k dispozícii.

Akútne a chronické úèinky

Styk s pokožkou Nepredpokladá sa.

Styk s okom Možné dráždivé úèinky prachových èastíc.

Vdýchnutie Možné dráždivé úèinky prachových èastíc.

Požitie Možné dráždivé úèinky a spôsobenie nevo¾nosti.



Opožděné účinky Údaj není k dispozici.

Omamné účinky Údaj není k dispozici.

Senzibilizace Není.

Toxicita po opakovaných dávkách Neuveden v seznamech: ACGIH, IARC, NTP, nebo CA Prop 65.

Účinky CMR

Karcinogenita Neuveden v seznamech: ACGIH, IARC, NTP, nebo CA Prop 65, Žádná z epi-
demiologických studií posuzované IARC nepotvrdila karcinogenní účinek mi-
nerálních vláken.

Mutagenita Neuveden v seznamech: ACGIH, IARC, NTP, nebo CA Prop 65.

Toxicita pro reprodukci Neuveden v seznamech: ACGIH, IARC, NTP, nebo CA Prop 65.

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1. Ekotoxicita 

Chování látky nebo přípravku v ovzduší Údaj není k dispozici.

Chování látky nebo přípravku v vodě Látka není rozpustná. Nebezpečí nepříznivých účinků se neočekává.

Chování látky nebo přípravku v půdě Nebezpečí nepříznivých účinků se neočekává.

Výsledky provedených zkoušek

LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1) Nestanovena.

EC50, 48 hod., dafnie (mg. -1l) Nestanovena.

IC50, 72 hod., řasy (mg. -1l) Nestanovena.

12.2. Mobilita

Distribuce látky do složek ŽP Látka nerozpustná ve vodě.

Absorpce a desorpce Údaj není k dispozici. Nepředpokládá se absorpce, popřípadě adsorpce či 
desorpce částí produktu.

12.3. Persistence a rozložitelnost

Rozklad látky Údaj není k dispozici.

Rozklad látky nebo složek v ČOV Látka nerozpustná ve vodě. Nerozkládá se.

12.4. Bioakumulační potenciál

Akumulace látky v biotě Údaj není k dispozici.

Biokoncentační faktor BFC Údaj není k dispozici.

12.5. Výsledky posouzení PBT 12.6. Jiné nepříznivé účinky

Údaj není k dispozici Údaj není k dispozici.

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1. Popis přebytku nebo odpadu 13.2. Informace o bezpečném zacházení

Nehořlavý produkt, nerozpustný ve vodě. Ostatní odpad.
Postupuje se podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně někte-
rých dalších zákonů a podle jeho prováděcích předpisů o zneškodňování 
zvláštních/nebezpečných odpadů, v platném znění.
Kód odpadu a číslo odpadu: 17 06 04 – O
název odpadu: Izolační materiály neuvedené pod čísly 17  06 01 a 17 06 03

Zvláštní opatření se nevyžadují.

13.3. Vhodné metody likvidace látky 13.4. Vhodné metody likvidace znečištěného obalu

Provést mechanický sběr a likvidovat jako ostatní odpad. V případě většího 
množství výrobce odebere produkt zpět.

Vyprázdněné obaly mohou být, po odpovídajícím vyčištění, opět recyklovány. 
Postupuje se podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých 
zákonů (zákon o obalech).
15 01 01 – papírové obaly nebo 15 01 02 plastové obaly.
01 03 08 Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07.

Oneskorené úèinky Údaj nie je k dispozícii.

Omamné úèinky Údaj nie je k dispozícii.

Senzibilizácia Nie je.

Toxicita po opakovaných dávkach Neuvedený v zoznamoch: ACGIH, IARC, NTP, alebo CA Prop 65.

Úèinky CMR

Karcinogenita Neuvedený v zoznamoch: ACGIH, IARC, NTP, alebo CA Prop 65. Žiadna 
z epidemiologických štúdií posudzovaných IARC nepotvrdila karcinogénny 
úèinok minerálnych vláken. 

Mutagenita Neuvedený v zoznamoch: ACGIH, IARC, NTP, alebo CA Prop 65.

Toxicita na reprodukciu Neuvedený v zoznamoch: ACGIH, IARC, NTP, alebo CA Prop 65.

12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

12.1. Ekotoxicita

Správanie látky alebo prípravku v ovzduší Údaj nie je k dispozícii.

Správanie látky alebo prípravku vo vode Látka nie je rozpustná. Nebezpeèenstvo nepriaznivých úèinkov sa neoèakáva.

Správanie látky alebo prípravku v pôde Nebezpeèenstvo nepriaznivých úèinkov sa neoèakáva. 

Výsledky vykonaných skúšok

LC50, 96 hod., ryby (mg.l–1) Nestanovená. 

EC50, 48 hod., dafnie (mg.l–1) Nestanovená. 

IC50, 72 hod., riasy (mg. l–1) Nestanovená. 

12.2. Mobilita

Distribúcia látky do zložiek ŽP Látka nerozpustná vo vode.

Absorpcia a desorpcia Údaj nie je k dispozícii. Nepredpokladá sa absorpcia, prípadne adsorpcia 
èi desorpcia èasti produktu. 

12.3. Perzistencia a rozložite¾nosś

Rozklad látky Údaj nie je k dispozícii.

Rozklad látky alebo zložiek v ÈOV Látka nerozpustná vo vode. Nerozkladá sa. 

12.4. Bioakumulaèný potenciál

Akumulácia látky v biote Údaj nie je k dispozícii.

Biokoncentranèný faktor BFC Údaj nie je k dispozícii.

12.5. Výsledky posúdenia PBT 12.6. Iné nepriaznivé úèinky

Údaj nie je k dispozícii. Údaj nie je k dispozícii.

13. POKYNY NA ODSTRAÒOVANIE

13.1. Opis prebytku alebo odpadu 13.2. Informácie o bezpeènom zaobchádzaní

Nehor¾avý produkt, nerozpustný vo vode. Ostatný odpad. 
Postupuje sa pod¾a zákona è. 185/2001 Zb., o odpadoch a o zmene 
niektorých ïalších zákonov a pod¾a jeho vykonávacích predpisov 
o zneškodòovaní zvláštnych/nebezpeèných odpadov, v platnom znení. 
Kód odpadu a èíslo odpadu: 17 06 04 – O 
Názov odpadu: Izolaèné materiály neuvedené pod èíslami 17 06 01 
a 17 06 03

Zvláštne opatrenia sa nevyžadujú. 

13.3. Vhodné metódy likvidácie látky 13.4. Vhodné metódy likvidácie zneèisteného obalu

Vykonaś mechanický zber a likvidovaś ako ostatný odpad. V prípade 
väèšieho množstva výrobca odoberie produkt späś.

Prázdne obaly sa dajú, po zodpovedajúcom vyèistení, opäś recyklovaś. 
Postupuje sa pod¾a zákona è. 477/2001 Zb., o obaloch a o zmene 
niektorých zákonov (zákon o obaloch).  
15 01 01 – papierové obaly alebo 15 01 02 – plastové obaly. 
01 03 08 – rudný prach neuvedený pod èíslom 01 03 07.



13.5. Odkazy na předpisy o odpadech

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebez-
pečných odpadů a seznamy odpadů. 
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech.

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

14.1. Zvláštní bezpečnostní opatření 14.2. Informace , týkající se přepravní klasifikace

Nevyžadují se. Pozemní přeprava (ADR/RID) Nepodléhá mezinárodním dohodám.
Přeprava po moři (IMDG ) Nepodléhá mezinárodním dohodám.
Letecká přeprava (ICAO/IATA)  Nepodléhá mezinárodním dohodám.

14.3. Další příslušné údaje

Žádné.

15. INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1. Provedení posouzení chemické bezpečnosti

Zpráva o chemické bezpečnosti nevypracována. Bude provedeno SZÚ.

15.2. Informace na štítku

Přípravek není klasifikován nebezpečný (v ČR podle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů 
ve platném znění). Na obale, etiketě apod. není třeba jej specificky označovat.

Název látky Minerální vlna.

Výrobce látky

První distributor

Nebezpečnost látky

R věta    

S věta

Doporučení výrobce

S36/37 S36/37 _ Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

Specifická omezení Nejsou.

15.3. Specifická ustanovení na úrovni ES

Vnitrostátní právní předpisy

Další vnitrostátní právní předpisy Zákon č. 356/2003 Sb., chemických látkách a chemických přípravcích 
Vyhláška č. 232/2004 Sb., týkající se klasifikace, balení a označování nebez-
pečných chemických přípravků.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon).
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské 
agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice 
Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES 
a 2000/21/ES.
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 987/2008 ze dne 8. října 2008, kterým se mění 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hod-
nocení,povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohy IV a V.

13.5. Odkazy na predpisy o odpadoch

Zákon è. 185/2001 Zb., o odpadoch v platnom znení.
Vyhláška è. 376/2001 Zb., o hodnotení nebezpeèných vlastností odpadov. 
Vyhláška è. 381/2001 Zb., ktorou sa stanovuje Katalóg odpadov, 
Zoznam nebezpeèných odpadov a zoznamy odpadov. 
Zákon è. 477/2001 Zb., o obaloch.

14. INFORMÁCIE O PREPRAVE

14.1. Zvláštne bezpeènostné opatrenia 14.2. Informácie, týkajúce sa prepravnej klasifikácie

Nevyžadujú sa. Pozemná preprava (ADR/RID)   Nepodlieha medzinárodným dohodám. 
Preprava po mori (IMDG)          Nepodlieha medzinárodným dohodám. 
Letecká preprava (ICAO/IATA)  Nepodlieha medzinárodným dohodám. 

14.3. Ïalšie príslušné údaje

Žiadne.

15. INFORMÁCIE O PREDPISOCH

15.1. Posúdenie chemickej bezpeènosti

Správa o chemickej bezpeènosti nie je vypracovaná. Bude vykonané SZÚ.

15.2. Informácie na štítku

Prípravok nie je klasifikovaný ako nebezpeèný (v ÈR pod¾a zákona è. 356/2003 Zb., o chemických látkach a chemických prípravkoch a o zmene 
niektorých zákonov v platnom znení.) Na obale, etikete a podobne netreba špecificky oznaèovaś. 

Názov látky Minerálna vlna.

Výrobca látky

Prvý distribútor

Nebezpeènosś látky

R veta

S veta

Odporúèania výrobcu

S36/37 S36/37 – Používajte vhodný ochranný odev a ochranné rukavice. 

Špecifické obmedzenia Nie sú.

15.3. Špecifické ustanovenia na úrovni ES

Vnútroštátne právne predpisy

Ïalšie vnútroštátne právne predpisy Zákon è. 356/2003 Zb., o chemických látkach a chemických prípravkoch. 
Vyhláška è. 232/2004 Zb., týkajúca sa klasifikácie, balenia a oznaèova-
nia nebezpeèných chemických prípravkov. 
Zákon è. 258/2000 Zb., o ochrane verejného zdravia. 
Zákon è. 254/2001 Zb. o vodách (vodný zákon). 
Nariadenie vlády è. 361/2007 Zb., ktorým sa stanovujú podmienky 
ochrany zdravia zamestnancov pri práci.  
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 o registrá-
cii, hodnotení, povo¾ovaní a obmedzovaní chemických látok, o zriadení 
Európskej agentúry pre chemické látky, o zmene smernice 1999/45/ES 
a o zrušení nariadenia Rady (EHS) è. 793/93, nariadení Komisie (ES) 
è. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES 
a 2000/21/ES. 
NARIADENIE KOMISIE (ES) è. 987/2008 zo dòa 8. októbra 2008, 
ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
è. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, povo¾ovaní a obmedzovaní 
chemických látok, ak ide o prílohy IV a V.



16. DALŠÍ INFORMACE

16.1. Seznam R vět uvedených v položkách 2 a 3

–

16.2. Pokyny pro školení

Podle požadavku výrobce seznámení s tímto bezpečnostním listem a první pomocí. Pracovníci nakládající s přípravkem musí být poučeni o rizicích při manipu-
laci a o požadavcích na ochranu zdraví a ochranu životního prostředí. Vše dle zákona č. 262/2006 Sb., §102.

Doporučená omezení použití Málo vhodné pro osoby se zvýšenou dušností.

ODBORNÉ POSOUZENÍ:
z hlediska uvolňování VOC
Číslo expertízy: 090182
Z roku 2009

Posouzení zdravotní nezávadnosti:
Zdravotní nezávadnost byla posuzována na základě stanovení emisí VOC 
z testovaného vzorku v souladu s Přílohou č. 1 k Nařízení vlády č. 163/2002 
Sb., bod 3 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, písmeno a) uvolňo-
vání toxických plynů. A následujícím výsledkem: 
Vyhovuje pro použití v interiérech budov. 

Písemné odkazy na kontaktní informační místo

Zdroje údajů pro sestavování bezpečnostního listu Bezpečnostní list výrobce říjen 2008

Jiné údaje Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochra-
ny zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají 
současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními 
předpisy. Nemohou být však považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti 
výrobku pro konkrétní aplikaci. Z tohoto materiálu nevyplývá žádná explicitní 
ani implicitní záruka přesnosti těchto dat nebo výsledků, které byly získány 
na základě těchto dat.

Změna příloh IV a V Bod 11 dle NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 987/2008 ze dne 8. října 2008 Tyto 
látky, ledaže splňují kritéria pro klasifikaci jako nebezpečné podle směrni-
ce 67/548/EHS a pokud neobsahují složky splňující kritéria pro klasifikaci 
jako nebezpečné v souladu se směrnicí 67/548/EHS, přítomné v koncentra-
cích nad minimum použitelných koncentračních limitů uvedených ve směrni-
ci 1999/45/ES nebo koncentračních limitů uvedených v příloze I směrnice 
67/548/EHS, ledaže z průkazných vědeckých experimentálních údajů vyply-
ne, že dané složky nejsou dostupné v celém životním cyklu látky, a pokud jsou 
tyto údaje shledány přiměřenými a spolehlivými:
sklo, keramické frity.

Směrnice komise (ES) Klasifikace jako karcinogen nemusí být použita, jestliže lze prokázat, že látka 
splňuje jednu z těchto podmínek:
-  krátkodobá zkouška bioperzistence při vdechování prokázala, že vlákna o 
délce větší než 20 µm mají vážený poločas bioperzistence kratší než 10 dnů, 
nebo

-  krátkodobá zkouška bioperzistence při intratracheální instilaci prokázala, že 
vlákna o délce větší než 20 µm mají vážený poločas bioperzistence kratší 
než 40 dnů, nebo

-  příslušná intraperitoneální zkouška neprokázala, že existuje důkaz o zvýšené 
karcinogenitě, nebo

-  nedochází k relevantním patogenním nebo neoplastickým změnám při vhod-
né dlouhodobé inhalační zkoušce.

16.3. Vytištěno: 23.6.2009

16. ÏALŠIE INFORMÁCIE

16.1. Zoznam R viet uvedených v položkách 2 a 3

–

16.2. Pokyny pre školenie

Pod¾a požiadaviek výrobcu sa treba oboznámiś s týmto bezpeènostným listom a prvou pomocou. Pracovníci manipulujúci s prípravkom musia byś pouèení 
o rizikách pri manipulácii a o požiadavkách na ochranu zdravia a ochranu životného prostredia. Všetko v súlade so zákonom è. 262/2006 Zb. § 102.

Odporúèané obmedzenia použitia Málo vhodné pre osoby so zvýšenou dýchaviènosśou:

ODBORNÉ POSÚDENIE: 
z h¾adiska uvo¾òovania VOC 
Èíslo expertízy: 090182 
Z roku 2009

Posúdenie zdravotnej neškodnosti: 
Zdravotná neškodnosś sa posudzovala na základe stanovenia emisií VOC 
z testovanej vzorky v súlade s prílohou è. 1 k naradeniu vlády  
è. 163/2002 Zb. bod 3 Hygiena, ochrana zdravia životného prostredia, 
písm. a) uvo¾òovanie toxických plynov. 
Výsledok: Vyhovuje na použite v interiéroch budov.

Písomné odkazy na kontaktné informaèné miesto

Zdroje údajov na zostavovanie bezpeènostného listu Bezpeènostný list výrobcu október 2008

Iné údaje Bezpeènostný list obsahuje údaje potrebné na zaistenie bezpeènosti 
a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia. Uvedené 
údaje zodpovedajú súèasnému stavu vedomostí a skúseností a sú v súlade 
s platnými právnymi predpismi. Nemožno ich však považovaś za záruku 
vhodnosti a použite¾nosti výrobku na konkrétnu aplikáciu. Z tohto materiálu 
nevyplýva nijaká explicitná ani implicitná záruka presnosti týchto údajov 
alebo výsledkov, ktoré boli získané na základe týchto údajov.

Zmena príloh IV a V Bod 11 pod¾a nariadenia Komisie (ES) è. 987/2008 zo dòa 8. októbra 
2008: Tieto látky, pokia¾ nespåòajú kritériá klasifikácie ako nebezpeèné 
pod¾a smernice 67548/EHS a za predpokladu, že neobsahujú zložky 
spåòajúce kritériá nebezpeèných látok v súlade so smernicou 67/548/
EHS, prítomné v koncentráciách nad najnižšími príslušnými koncentraènými 
limitmi stanovenými v smernici 1999/45/ES alebo koncentraènými limitom 
stanoveným v prílohe 1 k smernici 67/548/EHS, pokia¾ sa presvedèivými 
vedeckými experimentálnymi údajmi nepreukáže, že tieto zložky nie sú 
dostupné poèas životného cyklu látky a tieto údaje sú dostatoèné 
a spo¾ahlivé:

sklo a keramické frity.

Smernice komisie (ES) Klasifikácia ako karcinogén sa nemusí použiś, ak možno preukázaś, že 
látka spåòa jednu z týchto podmienok: 
– krátkodobá skúška bioperzistenice pri vdychovaní preukázala, že vlákna 
   dlhšie ako 20 µm majú vyvážený polèas bioperzistencie kratší ako 
   10 dní, alebo 
– krátkodobá skúška bioperzistenice pri intratracheálnej inštalácii 
   preukázala, že vlákna dlhšie ako 20 µm majú vyvážený polèas 
   bioperzistencie kratší ako 40 dní, alebo 
– príslušná intraperitoneálna skúška nepreukázala, že existuje dôkaz 
   o zvýšenej karcinogenite, alebo 
– nedochádza k relevantným patogénnym alebo neoplastickým zmenám 
   pri vhodnej dlhodobej inhalaènej skúške.

16. 3. Vytlaèené: 23. 6. 2009
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