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SPÓŁKA JAVNA NAJDA
nl. Polna27, 18-420Jedwabne
tęl.862I7221,|

KARTA CHARAKTERYSTYKI TECIINICZNEJ SI]BSTANCJI
NIEBEZPIECZT.{YCH
1.

IDENTYFIKACJASUBSTANCJI/PREPERATUIIDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1Identyfikacja preparatu.
Nazwa chemiczna: polistyręn ękspandowany(EPs), zavlierającysubstancjęzrnniejszającąpalność.
Data pierwszegowydania:Maj 2014r.
Oznaczenie lub nazwa handlow.: EPS S 044 StandardSciana, EPS S 042 Optima Fasada,
EPs s 040 Premium Fasadą EPs 040 StandardDach,Ęodłoga,EPS 040 optima Dach,/Podłoga'
EPs 80 036 Fasada,/DacuPodłoga,
EPs l00 038 Dach/Podłoga,
EPs 038 PremiumDach,/Podłogą
EPS P 150036 DacVPodłoga,/Parking.
EPS 70 040 FasadąEPS 200 036 Dach,/Podłoga/Parking,
1.2Zastosowanie:
Wlroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
1.3Identyflkacjaprzedsiębiorstwa./przedsięwzięcia
Odpowiedzialny za wprowadzeniena r;'nek UE:
SONAROL Sp. J. Najda
ul. Polna27, 18-420Jedwabne
2211
TeL 086/217
www.sonalol.Dl

Klaq{ikacja: Niesklasyfikowany
groźne dla ludzi: Świężo w}tłoczony sryropian uwa]nia szczą&owy pentan,ldóry
Właściwości
może twoŻyó wybuchowe mieszaniny z powietrzęm w przestrzeniach zan*niętych.
np' podczastranspoltui składowania.
zagrożeń.
Waściwości
niebezpiecznadla środowiska:
BIak konkrętnych
3.

SKŁAD/TNFoRMACJA

o SKŁADNIKACH

.

Nazwa; Styopian
Symoniml: EPS.polilenyloetan
polimerowego(>97%wag.)=9003-53-6(polistlren)
Nr CAS dla komponentu
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Niebezpieczne
komDonentv

Nr CAS

Zakres
wartości

Pentan
109-6ó.0i < 2 %owae.
HBCD
25637-99-4 <
heksabromo0,5 % wag.
lub3l94-55-6
cvklododekan

Izomery

mleszane

4.

78-78-4

< 2 o/owag.

Zagrożenie
EC
F

Nr EC
203,692-4
247-1.48-4
hrb2fl-6959

N

201-142-8

F

Zwroty R
Rl1

50/53
Rl1

PIERWSZA POMOC

Symptomyi skutki:
PienvŚza pomoc_wdychanie: Brak konkretnychśIodków
PienvŚza pomoc-skażenieskóry: Brak konkletnychśrodków
Pier-rvŚzapomoc_ skażenieoczu: Brak konketnychśIodków
PierwŚza pomoc_ polknięcie:Brak konketnychśIodków
Porady dla udzielającychpomocy:Leczenieobjawowe

5'

ocHRo\A PRZEc|w PoŻARo\ĄA

Konkretne zaErożeliai substancja palna' nie podtrzymujerozpŹestrzenjaniasię ognia'
po usunięciuze iódła zapłonu.
Produktyspalaniaobejmują:tlenekwęgla.dwutienekwęgla.Dym,
który możeograniczaćwidoczność
orazwydzielaniesię śladowych
ilościstyrenu.
Czynniki gaśnicze:Piana, mgławodna. W przypadku niewielkich pożarów możnaułć suchych
proszków.dwut]ęnku
węgla,piaskulub aemr.
Nieodpowiednie czynniki gaśnicfe:Strumierl./prąd
wody'
wypoŚażenieochronne:pełnaodziężochronnaomz aparatoddechowy'
Inne informacje: Schładzaćwyroby w sąsiedztwiepoprzez natrysk wody.
6.

DZIAŁANIA. JA] E NALEżY PoDEJMowAc
UWOLNIENIA

w RAZIE PRzYPADKowEGo

Nie dotyczy.
7'

MANIPULACJE/ PRZEŁADUNKI I sKŁADowANIE

7,1Manipulacje/przeladunki.
Manipulacje/przeladunki: Trzymać z dala od Źródeł zapłonu, np. nagiego płomienia
czy iskier' w przypadku koniecznościprzeprowadzeniaplac na gorąco nalęzy mięć przy sobie
gaśnicę.Zakaz palenia. Nie wdychać par, ani opalów z podgrzanegortyrobu' Zapewnić lokalną
wentylację rłyciągową nad miejscem cięcia rozgrzanym drutem. Unikać w).twalzania i
gromadzenia
siępyłów.wszystkieurządzeniapowinnybyćuziemione.
Temperaturaprzy manipulaśji:
otoc7enia.
7.2składowanie.
skladowanie: TĘrrnać z dala od źródeł ciepła lub zapłonu' Trzymać z
od lozpuszczalnikóworganicznych

dala

Temperaturaskladowania:Poniżej85" C
7.3 specylicznezastosoł'anie'
Nie dotyczy.
8.

OCITRONY INDYWIDUALNEJ

8'1 Wańościgraniczneekspozycji.
wańości graniczneekspozycji:Nie okeślono.
8.2 Panowanienad zagrożeniami.
ochrona przed zagrożeniamizawodołYmi:Nie okręślono.
ochrona układuoddechowego:
Brak konkretnychzaleceń'
ochrona rąk: BrakkonIretr!)ch
zaleceń.
ochrona oc/u:BrakIon]<Jeln]ch
7aIeceń.
ochrona skóry: standardowa
odzieżochronna'Trzęwikilub buty ochronnę.
ochrona przed zagrożeniamidla środowiska:
Nie okeślono.
9.
9.1Informacja ogólna:
stan skupienia: stały,sztywnapianka o zamtniętęj strukturzekomórkowęi.
PoŚtać:Bloki' płytyskładające
sięz mĄch, zgrzanych,spienionychkuleczek.
Gęstość|
od około8,0-60'0kg/m3przy 20. C.
Klasa reakcji na ogień:E.
Zapach: Brak.
9.2WażneinformacjedotycząceBHP i środowiska.
pH: obojętne.
Temperaturawrzenia:Brak.
T€ m peratura zaplonu: 370. c (w pżypadkubrakuszczqtkowego
pentanu).
Zapalność:
Klasa leakcjina ogieńE.
Górna granica rrTbuchowości:
7,3% wag' (w przypadkubrŃu szczątkowęgo
pęntanu)'
o/o
Dolna granicawybuchowości:
1'3 wag' (w przypadkubrakuszczątkowęgo
pęntanu).
Prężność
par: Nie dotyczy
Wlaściwości
utleniające:Brak.
Gęstość:
od około8'0- 60,0kg/mrprzy20. C'
Rozpuszczalność:Rozpuszcfa się w zwiqzkach aromatycfnych oraz chlorowcowanych
rozpuszczalnikach
i ketonach.
Rozpuszczalność
w wodzie:Nie rozpuszczasię'
współczynnik podzialu n- oktanov woda:Nie dotyczy.
\ie dolycf)'
Lepkość:
par| Brak'
GęŚtość
Prędkość
odparow}'tvanialBrak'

9.3 Inne informacje,
Temperaturamięknięcia:85-100.C.
Temperaturasamozapłonu:
450" C.
10.
w}aób ten jest stabilny i nie reaguje podczas normalnego uż}'tkowania, składowania
i manipulacji.
l0.1 warunki' jakich nal€ ż y unikać.
Warunki' jakich należy unikać: Podgżewanie powyżej 100. C' płomienie'iskry oraz
bezpośredni
kontaktz przewodamielektryczrryni.
l0.2 Materiały'jakich należyunikać.
Materiały, jakich nalcfo unikać: Unikać kontak1u z
rozpuszczalnikami
chlorowcowanFnii ketonami.
11.

substancjaml aromatyczn)tn1J

INFORMACJATOKSYKOLOGICZNA

Podstawa oceny: Podane informacjeopieĄą się na wiedzy o składnikachoĘz toksyczności
podobnychsubstancji.
Tokśycfność
ostra_ społcie douŚtne:BIak'
Toksyczność
ostra _ dla Śkóry: Bmk.
Toksyczność ostra _ przy wdychaniui Rozkład termiczly w wysokiej tęmperaturze.
np' przy cięciu gorącym drutem może skutkować uwalnianiem się styrenu' w którym
to p1fypadkutrzebawziąćpod uwagęwa1tość
granicznądla styręnu(np' cięcie gorącym&utęm)'
Podrażnienieoczu:Nie pruewidujesiędziałaniadrirŹniącego.
Podrażnienieskóry: Nie przewidujesię działania
drazniącego.
Uczulenie skóry: Nie przewidujesię uczuleń skóry'
WpĘv na ludzi: Brak'

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
Podstawa oceny: Podane info.macjęopieĄą się na wiedzy o składnikachoraz toksyczności
podobnychsubstancji.
12.l Ekotoksyczność.
ocryszczanie ścieków:Ścieki nie sqniebezpieczne'
|2.2RuchIirrość/mobiIność.
Ruchliwość/mobilność:
Pł}rt,a
na wodzlę.

12'3Trwałość
i degradowalność.
Trwałość
i degradołvalność:
Niejest substancją
samoistniebiodegradowalną'
12.4Potencjalbioakumulacyjny.
Potencja}bioakumulacyjny:Bioakumulacjanie występuje.
12.5Wlniki ocenyPBT.
Wyrób ten załięra HBCD' którq tą substancję klasyfikuje się jako niebezpieczną
dla środowiska.Jędnakżeostatnie badania prowadzone na organizmach wodnych wykazu.ją,
że wyroby takie jak spieniony polistyręn (styropian) zawieĄące tą substancjęnie muszą być
jako zagrazające
klasyfikowane
środowisku.
12.6Inne informacje.
Nięwięlkie cząstki styropianu mogą w1rvierać wpłpv fizyczny na organizmy wodne i zięmne'
Typowe czqstki styropianuprzechodząprzez układpokarmowy zwierząl chemicznieniezmienione.
13.

UT\'I,IZACJA

Środki ostrożności:
Brak.
Utylizacja odpadów: Poddawać,jęśli to możliwe, odzyskowi bądźrecyklingowi. Mozna
teżspalaćw specjalnychspalarniachodpadów lub przekaz1tvacna licencjonowanewysypiska.
Utylizacja wyrobu: Poddawać,jeśli to moŹliwe. odzyskowi bądź recyklingowi. Mozna
teżspalaćw specjalnychspalamiachodpadów lub przekaz}.\łać
rla licencjonowanewys}T'iska'
UĘ|izacja opakowań:Przekazaówszystkieopakowaniado odzyskulub utylizacjiodpadów.
Lokalne prawodawstrvo:styropianunię zalicza siędo odpadówchęmicznych'
14.

INFORMACJETRAI\SPORTOWE

Informacja ogólna: Brak klasyfikacji w mmach międzynarodowych&rajowych przepisów
odnośnię
tBnspofiu lądowego/morskiego/powietrznego
i śIódlądowego.
Nazwa shippingowa:Nie dotycry.
15.

INFORMACJE O PRZEPISACH

Nazwa na etykiecieU.E: Klasylikacja w U.E: Symbolew U.E: zwroty wskazującezagrożetriaw U.E: W czasieuż}'tkowania
możetwożyć palne/wybuchowe
mieszaniny z powietrzemw opalciu o szczątkowązawańośćpentanu.
Zwroty Sw w U.E: EINICS (Ec): Wszystkieskładnikisąna liściealbowyłączają
polimer'
REACH' (Ec) Nr 19071200ó:Jest to w}Tób' w}'rób ten zawieraheksabromocyklorlodekan
w
ilościpowyżej0,1%wag. Ujęty na liściekandydackiejdo zatw.ierdzenia
ustanowionej
zgodniez
afiykułem59.1'
MITI (Japonia):wszystkiekomponentysąna liście.
TscA (U.s.A.):wszystkiekomponentysq na liście.
AICS (Australia):Wszystkiekomponentysąna liście'

DSL (Kanada):wszystkiekomponentysąna liście.
Prawodawstwokraiowe: 16.
Informacjapotrzebnana oznakowaniu:
EPS EN 13163, Kod oznaczenia zgodny z PN EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej
w budownicf,wie.
Nazwa firmy odpowiadającejza dystrybucjęi produkcjęna rynku Unii europejskiej:
soNARoL SPoLKA J Ąw\A NAJDA
ul. Polna27' 18-420Jedwabnę
TeI.086/217
2211
17.

INFORMACJEDODATKOWE

Niniejsza kańa bezpięczeństwa została przygotowana stosownię do przepisów
ff 190'7/20068C.
KJauzula
odrzucająca
odporł
iedzialnośc:
Wszystkie dane i informacjęznajdującęsię na niniejszej kalcie bezpieczeństwaopartesą na naszej
wiedzyi kontroli.Nie moż€ m y daćgwamncjina to' żektóIekolwiektu napisanecz1nności
BHP są
lvystarczające' jak tez na to' że nie będą potrzebne inne działarriawynikające z powstania
ind1.widualnejlub wyjątkowej s}.tuacji. UŹytkownik ma obowiqzek sprawdzić kompletnośći
zastosowalność
wszystkich t)'ch informacji według swojego celu planowanego w zastosowaniu
prcduktu.
SONAROL Sp. j. Najda
ul. Polna27, 18-420Jedwabne
IeI.86 21722 11
www.sonarol.pl

