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Fakultativní bezpečnostní list pro profesionální uživatele tvrdé 
polyuretanové pěny   

Tyto produkty jsou podle nařízení REACH artiklem, nikoli směsi nebo látky. Neexistuje tedy žádná 
povinnost vydat bezpečnostní list, protože artikl není klasifikován jako nebezpečný. 

Nicméně, za účelem uspokojení poptávky našich zákazníků a podpory prevence rizik, byly v souladu 
s nařízením Reach sestaveny tyto instrukce. 

 

 
ODDÍL 1: Identifikace produktu a výrobce  
 
1.1 Identifikace produktu: 
 
PUR / PIR: surový blok, ofrézované bloky, desky, pásy / profily, v souladu s EN 13165 
 
Purenit ®: Polyuretanové lisované desky z tvrdé PUR a PIR pěny dle DIBt Z-23,11-1.819 
 
1.2 Určená použití 
 
Tvrdá PUR / PIR pěna jako vysoce výkonný konstrukční a izolační materiál ve 
stavebnictví a v průmyslu. 
 
Purenit ®: Konstrukční materiál, pro tepelnou izolaci a jako stavební prvek. 
 
1.3 Výrobce:  
Jméno / firma: Puren GmbH 
Adresa: Rengoldshauser Str. 4 

DE 88662 Überlingen  
Telefon: +49 7551 8099 555 
Fax: +49 7551 8099 156  
E-mail: industrie@puren.com 
 
 
 
ODDÍL 2: Identifikace nebezpe čnosti  
 
2.1 Klasifikace produktu:  
Tvrdá PUR/PIR pěna ani Purenit ® jako „artikl“ dle nařízení REACH, nejsou klasifikovány ve smyslu 
platných směrnic jako nebezpečné.  
 
2.2 Prvky označení:  
Tvrdá PUR-PIR pěna a Purenit ® nepodléhají povinnosti označení dle směrnic a předpisů platných pro 
chemické látky a směsi.
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2.3 Další nebezpečnost:  
- Při běžném používání žádné negativní účinky na zdraví a životní prostředí. 
- V případě požáru produkuje teplo a kouř, který by neměl být vdechován. 
- Po požáru nemá žádný vliv na vznik případných kontaminujících látek při použití požární vody v 

kanalizaci.  
 
ODDÍL 3: Složení   
Pěnový materiál jako polymer vznikající reakcí diisokyanátu a polyolu za použití nadouvadla.  
Upozornění: Diisokyanát je materiál, který během pěnění reaguje a ve finálním produktu se nevyskytuje 
ve volné formě.   
Článek 33 podle nařízení REACH: Pokud je nám známo, dle nařízení REACH nejsou přítomny 
žádné látky vzbuzující velmi velké obavy uvedené na seznamu a v příloze XIV v koncentraci vyšší 
než 0,1 %. 
 
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc   
4.1 Popis první pomoci: 
Při manipulaci s produktem může vznikat prach:  
- Vdechnutí: Vyneste postiženého na čerstvý vzduch, pokud těžce dýchá. 
- Styk s kůží: Žádné zvláštní pokyny. 
- Styk s očima: Řádně vypláchněte vodou.  
- Požití: Vypláchněte několikrát ústní dutinu, nevyvolávejte zvracení. 
Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte lékaře. 
 
4.2 Akutní symptomy:   

Dodnes nebyl zjištěn negativní vliv, až na klasický efekt při enormním prášení. Při běžném 
použití k tomuto nedochází.  

 
4.3 Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního 

ošetření: Není nutné žádné zvláštní ošetření. 
 
ODDÍL 5. Opat ření pro hašení požáru   
5.1 Hasiva: 
Hasicí prostředky: hasicí prášek ABC-vodní tříštěný proud –CO2 
 
5.2 Zvláštní nebezpečnost:  
Během požáru mohou při rozkladu vznikat saze, oxid uhličitý (CO2), oxid uhelnatý (CO). 
 
5.3 Pokyny pro hasiče: Dýchací přístroj doporučovaný 

pro většinu požárů. 
 
ODDÍL 6. Opat ření v p řípadě náhodného úniku   
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: Při běžném zpracování 
produktu nejsou nutné žádné zvláštní pokyny.  
 
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:   
Při běžném zpracování produktu nejsou nutné žádné zvláštní pokyny.  
 
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a čištění: 
Manuální skladování produktu.  
 
6.4 Odkaz na jiné oddíly:   
Nepoužito. 
 
 
 
 
 
 
SiInfo PUR-PIR PURENIT 120815.doc puren gmbh                                                       Strana 2 / 5  



Bezpečnostní list  
 
 

Produkt: PUR/PIR PURENIT datum vydání: 07.02.2012   
Verze: C Revize: 15.08.2012  

 
ODDÍL 7. Zacházení a skladování  
 
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení: 
Doporučuje se použití rukavic.  
Zamezte přímému kontaktu s otevřeným plamenem. Při manipulaci se silnými zdroji tepla 
(např. hořáky) si připravte hasivo – viz oddíl 5.  
Při intenzivním zpracování výrobku vzniká bez odsávání prach. Chcete-li zabránit vzniku výbušného 
prostředí, zajistěte dostatečné odvětrání místnosti. 
 
Během nakládky a vykládky musí být obal palety před složením zkontrolován (demontáž a 
stabilita) (viz § 7.2 skladování). 
 
7.2 Bezpečné skladování:  
- Zabraňte požáru a explozi: zabraňte přímému kontaktu s otevřeným ohněm a blízkosti zdrojů 
intenzivního tepla, aby nedošlo ke vznícení produktu.  
- Nesnášenlivé materiály: Neskladujte spolu s hořlavými látkami nebo směsí. 
- Skladování: Chraňte před povětrnostními vlivy a skladujte na rovné ploše. Nevrstvěte poškozené 
balíky/palety. Nevrstvěte do výšky přesahující 3 m a vyhněte se pochozímu skladovacímu prostoru.  
- Obalový materiál: PVC-Folie, dřevěné palety. 
 
7.3 Zvláštní ustanovení:  
Žádná dodatečná zvláštní ustanovení. 
 
 
ODDÍL 8. Bezpečnost práce  
 
8.1 Kontrolní parametry:  
Je třeba dodržet maximální průměrnou koncentrace 10 mg/m³ celkového množství prachu v ovzduší, 
jakož i maximální průměrnou koncentraci 5 mg/m³ jemného prachu v ovzduší. 
 
8.2 Omezování expozice:  
- Ochrana očí: Při tvorbě prachu se doporučují ochranné brýle.  
- Ochrana rukou: Doporučují se rukavice – viz oddíl 7.  
- Ochrana dýchacích cest: Noste ochrannou masku, dokud není zajištěno dostatečné odvětrání nebo 

odsávání.  
 
 
ODDÍL 9. Fyzikální a chemické vlastnosti  
 
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:  
- Vzhled: pevný  
- Barva: žlutá, béžová nebo krémová (možnost i jiných barev),  
- Zápach: případně typická pro produkt  
- Bod vzplanutí: > 400 ° C  
- Nebezpečí exploze: Nepoužito. (až na prach ve vzduchu- viz oddíl 7).  
- Hustota: PUR / PIR: 30 až 300 kg / m³ (při 20 ° C a nezávisle na tloušťce).  

Purenit ®: 500 až 700 kg / m³ (při 20 ° C a nezávisle na tloušťce). 
 
9.2 Další informace: 

Nepoužito. 

ODDÍL 10. Stálost a reaktivita  
 
10.1 Reaktivita:  
Za normálních podmínek žádná specifická reaktivita. 
 
10.2 Chemická stabilita:  
Za běžných podmínek je produkt stabilní.
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10.3 Možnost nebezpečných reakcí: Za 
normálních podmínek použití žádné.  
 
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit:   
Je třeba zabránit blízkosti zdrojů tepla – viz oddíl 7. 
 
10.5 Neslučitelné materiály:  
Žádné v souvislosti s popsaným zpracováním. 
 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:  
V přijatelném množství. V případě požáru, viz odstavec 5. 
 
 
 
ODDÍL 11. Toxikologické informace  
 
11.1 Informace o toxikologických účincích:  
Není známo riziko toxikologických účinků za normálních podmínek použití. V případě tvorby 
prachu: klasické riziko dýchacích potíží a podráždění očí. 
 
 
ODDÍL 12. Ekologické informace  
 
12.1 Toxicita:  
Není známo riziko toxikologických účinků na životní prostředí za normálních 
podmínek použití. 
 
12.2 Perzistence a rozložitelnost:  
Není biologicky rozložitelný. Ve vodě produkt plave, nerozpustný. Objemová hustota je 
menší než voda, nerozkládá se ve vodě. 
 
12.3 Bioakumulační potenciál: 

Nepoužito.  
 
12.4 Mobilita v půdě:   
Nepoužito. 
 
12.5 Jiné nepříznivé účinky:  
Použitá nadouvadla (PUR/PIR) odpovídají aktuálně platným předpisům na ochranu ozónové 
vrstvy. 
 
 
ODDÍL 13. Pokyny pro odstra ňování  
 
13.1 Metody nakládání s odpady:  
Desky z tvrdé PUR/ PIR pěny a konstrukční materiál purenit ® nejsou nebezpečným odpadem. 
PUR/PIR může být zpracován na konstrukční materiál purenit ®. Konstrukční materiál purenit ® je 
tepelně recyklován ve vhodných zařízeních.  
Výhřevnost (NCV): 20 až 30 MJ / kg 
Kód klasifikace odpadů ES: 17 06 04 (izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03).  
Plastové obaly nebo dřevo lze také tepelně recyklovat. Ve všech případech musí být dodrženy místní 
předpisy upravující nakládání s odpady.
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ODDÍL 14. Informace pro p řepravu  
 
14.1 Číslo OSN: Nepoužito.  
 
14.2 Náležitý název OSN pro zásilku: Nepoužito.  
 
14.3 Třída nebezpečnosti pro přepravu: Nepoužito.  
 
14.4 Obalová skupina: Nepoužito.  
 
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: Nepoužito.  
 
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: Dodržet dostatečné zajištění nákladu. 
 
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC: Nepoužito. 
 
ODDÍL 15. Informace o p ředpisech  
 
15.1 Specifické právní předpisy upravující bezpečnost produktu, zdraví a životní 
prostředí: nařízení REACH č. 1907/2006   
PUR /PIR a konstrukční materiál purenit ® jsou "artikly" vedené v REACH – viz oddíl 3 SVHC.  
 
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti  
"Artikl" není předmětem tohoto posouzení nebo produkce expozičního scénáře podle REACH. 
 
 
 
ODDÍL 16. Další informace  
 
Změny bezpečnostního listu: Změněné položky jsou vyznačeny hvězdičkou (*). 
 
Tento list doplňuje technické listy, ale nenahrazuje je. 
 
Informace v tomto bezpečnostním listě byly sestaveny na základě našich současných znalostí o tomto 
produktu. 

 
Údaje byly poskytnuty v dobré víře a vztahují se pouze na konkrétní materiál. V kombinaci s jinými 
produkty, nebo při použití mimořádného zpracování může být platnost neopodstatněná. 
Profesionálních uživatel není zbaven odpovědnosti, pokud jde o seznámení se s předpisy a jejich 
použití. 
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