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1.  Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa 

-  Szczegółowe informacje o produkcie 

-  Nazwa handlowa: Duripanel 

-  Zastosowanie substancji/preparatu: Materiał budowlany 

-  Producent/dostawca: 
ETERNIT AG  

Dyckerhoffstraße 95-105  

D - 59269 Beckum 

-  Więcej informacji można uzyskać w: 
quality and engineering (Dział ds. jakości i projektowania) (+49)(0)2525/69-0 

-  Informacja w nagłych przypadkach: 
(+49)(0)2525/69-0 Departement quality, environment and safety (Dział ds. jakości, 

środowiska i bezpieczeństwa) 

 2.  Skład/informacje o składnikach 

- Charakterystyka chemiczna 
- Opis: materiał kompozytowy na bazie cementu, płyta wiórowo-cementowa 

(laminowana/nielaminowana) 

- Niebezpieczne składniki: Brak znanych niebezpiecznych składników 

 

3.  Identyfikacja zagrożenia 

- Opis zagrożenia: Nie dotyczy 

- Informacje dotyczące szczególnego zagrożenia dla ludzi i środowiska: 
 Nie dotyczy 

 

4.  Środki pierwszej pomocy 

- Informacje ogólne: Nie dotyczy 
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5.  Środki zwalczania pożaru 

- Właściwe środki gaśnicze: 
 Produkt nie pali się 

 Stosować środki gaśnicze odpowiednie do warunków otoczenia. 

- Specjalne zagrożenia przez substancję, produkty jej spalania lub ulatniające się gazy: 

 Brak znanych zagrożeń specjalnych 

 

6.  Środki przy przypadkowym uwolnieniu 

- Środki ochrony osobistej: Brak specjalnych przepisów 

- Środki mające na celu ochronę środowiska: Brak specjalnych przepisów 

 

7.  Postępowanie z produktem i jego magazynowanie 

- Informacje dotyczące bezpiecznego postępowania z produktem: Brak specjalnych przepisów 

- Informacje o ochronie przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: Nie jest wymagana 

 

8.  Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

- Dodatkowe informacje o konstrukcji urządzeń technicznych: 
Przy przetwarzaniu stosowanie odpylania 

Sprzęt ochrony indywidualnej. 

- Ogólne środki zabezpieczające i higieny osobistej: Brak specjalnych przepisów 

- Ochrona rąk: Przydatne są np. rękawice zgodne z normą EN 388 

 

9.  Właściwości fizyczne i chemiczne 
 

Informacje podstawowe:  

- Postać: Ciało stałe 

- Kolor: Szary/kolorowy 

- Zapach: Brak 
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- Temperatura zapłonu: Nie dotyczy 

- Samozapłon: Nie dotyczy 

- Niebezpieczeństwo wybuchu: Produkt nie stwarza niebezpieczeństwa wybuchu 

- Ciśnienie pary w temp. 20°C: Nie dotyczy 

- Gęstość w temp. 20°C: 1,2 -1,35 g/cm
3 

- Wskaźnik pH w temp. 20°C: 11 -13 

 

10.  Stabilność i reaktywność 

- Rozkład pod wpływem temperatury/warunki, jakich należy unikać: 
Brak specjalnych przepisów 

- Niebezpieczne reakcje: Brak znanych niebezpiecznych reakcji 

- Niebezpieczne produkty rozkładu: Brak 

 

11.  Informacje toksykologiczne 

- Toksyczność ostra: Wartości toksyczności preparatu nie istnieją 

 

12.  Informacje ekologiczne  

- Informacje inne: Wartości dotyczące ekologiczności preparatu nie istnieją 

 

 

13.  Postępowanie z odpadami 

- Zalecenie: Należy postępować w sposób specjalny zgodnie z obowiązującymi przepisami 

- Europejski katalog odpadów: 
101311  Odpady z materiałów kompozytowych na bazie cementu 

inne niż ujęte pod numerami 101309 i 101310 

 

 

14.  Informacje dotyczące transportu 

- Transport lądowy wg ADR/RID (międzynarodowy) 
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- Klasa ADR/RID: - 

- Transport morski IMDG: - 

- Produkt zanieczyszczający wody morskie: Nie 

 

15.  Informacje dotyczące przepisów prawnych 

- Oznakowanie zgodnie z wytycznymi UE: 
Produkt nie jest objęty przepisami identyfikacyjnymi wytycznych UE i rozporządzenia w 

sprawie materiałów niebezpiecznych (niemieckie przepisy GefStoffV) 

- Informacje inne: 
Podczas pracy przy płytach Duripanel może powstawać pył pochodzenia drzewnego  

 

 

16.  Inne informacje 
Informacje niniejsze oparte są na obecnym poziomie naszej wiedzy. Nie gwarantują jednak 

żadnych specyficznych właściwości produktu, ani nie są prawnie wiążącymi warunkami umowy. 

- Dział wydający kartę charakterystyki: Dział ds. jakości, środowiska i bezpieczeństwa 

- Tel.: (+49)(0)2525/69-0  Faks: (+49)(0)2525/69-400 

 

 

 


