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LIST ENVIRONMENTÁLNÍ ZÁTĚŽE  
 

 
 
 

 
 
 

ODDÍL 1. : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 
 
1.1. Identifikátor výrobku  

 Název výrobku  Desky z pěnového polystyrenu 

 Materiál výrobku Extrudovaný pěnový polystyren strukturou skládající se z uzavřených buněk 

 Typ výrobku  
  Produkt obsahující zpomalovač 

hoření 
RAVATHERMTM  XPS 300 WB 
RAVATHERM XPS 300 STG 
RAVATHERM XPS 300 SL 
RAVATHERM XPS 500 SL 
RAVATHERM XPS 700 SL  

    
  Produkt obsahující nebo 

obsahující jen stopy zpomalovače 
hoření  

RAVATHERM XPS  G 300 SL 
RAVATHERM XPS G 500 SL 
RAVATHERM XPS G 700 SL 

 
1.2. Použití látky/výrobku Tepelně izolační materiály 
 
1.3. Údaje o dodavateli a distributora 
   
 Jméno  RAVATHERM Hungary Kft. 
 Adresa  8184 Balatonfűzfő, Almádi út 4. 
 Telefonní číslo + 36 88 59 69 79 
 Fax + 36 88 45 01 25 
 E-mail info@ravatherm.com 
 
ODDÍL 2.: Identifikace nebezpečnosti 
 
2.1. Klasifikace látky nebo směsi 
   
 Klasifikace podle nařízení REACH  Látka je bezpečná 
  
 Výstražné věty H a EUH, upozorňující na bezpečné používání produktu 
 H242 Zahřívání může způsobit požár 
   
 Pokyny pro bezpečné zacházení P 
 P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření 
 P261  Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů 
 
2.2. Prvky označení 
  
 Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady 1272/2008 / ES produkt neobsahuje nebezpečné složky. 
 
2.3. Další nebezpečnost Rizika pro zdraví a životní prostředí nejsou známá 
 
ODDÍL 3: Složení a informace o složkách 
 
Složky se na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady 1272/2008 / ES nepovažují za nebezpečné látky. 

 
Název  Číslo CAS konc., % molekula 
Polystyren  poly-(1-fenylethen) 9003-53-6 >96,5 (C8H8)x 

PolyFR  benzol-ethyl, bromované 1,4-, 1,2-butadienu 
kopolymer 

1195978-93-8 0,5<x<2,0 (C8H9)x(C4H6Br2)y(C4H6Br2)z(C8H9)x 

Dikumyl 2,3-dimethyl-2,3-difenyl-butan 1889-67-4 0,1<x<0,35 C18H22  
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Produkt obsahuje zpomalovače hoření. 
 
 

Zpomalovače hoření 
PolyFR  benzol-ethyl, bromované 1,4-, 1,2-butadienu kopolymer 
Dikumyl 2,3-dimethyl-2,3-difenyl-butan 

 
Zpomalovače hoření se na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady 1272/2008 / ES nepovažují za nebezpečné 
látky. 

 

Název Číslo ES REACH 
čl.57.  

Označení 
nebezpečí H-věta 

Polystyren  poly-(1-fenylethen) - - - - 

PolyFR  benzol-ethyl, bromované 1,4-, 1,2-butadienu kopolymer - - - - 

Dikumyl 2,3-dimethyl-2,3-difenyl-butan - - - - 

 
Prvkové složení produktu 
 

Chemický prvek Chemická značka  Poměr hmotnosti, %  
Uhlík C >90,0  
Vodík H >7,4  
Brom Br 0,3<x<1,3  

 
Produkt neobsahuje jiné složky. 

 
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoci  
 
Výrobek je ve tvaru desky, při řezání může vzniknout prach 
 
4.1. Popis první pomoci  
 
 Při styku s kůží Nevyvolá senzibilizaci, menší části jsou lehce odstranitelné, proto není nutné přivolat první 

pomoc. 
  
 Při zasažení očí Malé části a prach vznikající při řezání výrobku jsou mechanická zněčistění, které vyvolávají 

iritaci, při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou, při nošení kontaktních čoček 
vyplachujte oči po dobu 1-2 minut, a po odstranění kontaktních čoček pokračujte ve 
vyplachování další 1-2 minuty. V případě potíží vyhledejte lékařskou pomoc. 

  
 Při požití Nepříznivé následky nejsou známá. Nejsou potřebné zvláštní opatření.  
  
 Při nadýchání Přemístit postiženého na čerstvý vzduch, vypláchnout jeho ústa důkladně a vyčistit nos 

zraněného.  
 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 
  
 Požární třída „E” Bez nebezpečí  
 Třída požárního nebezpečí  Hořlavý (tuhý hořlavý materiál) 
  
 Zkouška hořlavosti nebyla provedena, neexistuje deklarovaný výkon. 
  
 Produkt se vlivem tepla, po dosažení teploty rozkladu rozkládá, hořlavé složky rozkladu jsou spaliny, které vstupují do 

chemické reakce s kyslíkem v prostředí, přičemž vzniká teplo a světlo. V případě přítomnosti dostatečného množství 
kyslíku, vlivem vnějšího tepla a tepla, vznikajícího hořením spalin, proces rozkladu a hoření přetrvává, produkt hoří.  

  
 

 Počáteční teplota tepelného rozkladu 250 °C 
 Počáteční teplota spalování 500 °C 
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 Zpomalovač hoření v produktu 
 Zpomalovač hoření polymer s obsahem bromu po dlouhou dobu zabrání hoření produktu a rozšíření ohně.  
  
 Vlivem rozkladných produktů zpomalovače hoření má produkt v přítomnosti zdroje vznícení zpomalené hoření. Po 

ukončení působení ohně produkt sám dále nehoří, je samozhášivý. Kouř je různý v závislosti na zásobování kyslíkem 
a na teplotě okolí.     

 
5.1. Hasiva Suché hasivo, oxid uhličitý, pěna, suché chemické hasivo, rozstřik vody, vodní mlha.  

 Hasiva použité při hašení nesmí vniknout do kanalizace a povrchových vodních toků. 
 
5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

 Spaliny škodlivé pro zdraví jsou uhlovodíky, kyseliny s nižšími molekulami (např. kyselina octová), v malém množství 
obsahuje bromovodík (dráždivý), oxid uhelnatý, oxid uhličitý (omamující látka), saze.  

 V případě požáru zabraňte vdechnutí spalin. 
 
5.3. Pokyny pro hasiče  
 
 Při hašení je nejdůležitější odstranění zápalných zdrojů a snížení teploty. Výrobek hoří pouze na vysoké teplotě, proto 

použite kompletní ochranný oděv (kompletní hasičské oblečení) a dýchací prístřoj nezávislý od venkovního vzduchu. 
 
 
ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 
 
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

 Zvláštní opatření nejsou potřebné 
 
6.2. Opatření na ochranu životního prostředí  
 Zvláštní opatření nejsou potřebné 
 
6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 
 Zvláštní opatření a omezení úniku nejsou potřebné, výrobek se musí z prostředí odstranit, zněčistěné a dále 

nepoužitelné látky se musí sesbírat, skladovat, likvidovat a zužitkovat jako nebezpečný odpad. 
 
ODDÍL 7: Zacházení a skladování 
 
 Výrobek obsahuje samozhášecí přísady, které zabraňují náhodnému zapálení menších zapalovacích zdrojů. 
 
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení 
 
 Výrobek při odborném použití nepotřebuje zvláštní zacházení. 
  
 Při řezání, broušení, rozsekávání výrobku vzniká prach. Vyhýbejte se tření, eletkrostatickému nabíjení, aby se 

zabránilo jiskření. 
  
 Výrobek se rozpustí v organických rozpouštědlech, proto použitá lepidla musí být organické  bez rozpouštědla.  
  
 Výrobek skladujte daleko od tepla, jisker a otevřeného plamene.  
  
7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 
  
 Při odborní přepravě, skladování a použití výrobku není potřebné zvláštní opatření. 
  
 Výrobek skladujte daleko od organických rozpouštědel, vyhýbejte se přímému styku s kyselinami, plameny nebo 

tepelným zdrojem a otevřeným plamenem. 
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ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 
  
8.1. Kontrolní parametry 
  
 Limitní hodnoty Není určena v Evropě 

 Omezení Žádné speciální požadavky 
 
8.2. Omezování expozice 
  
 Při vzniku prachů osobní ochrana a zabránění účinků prachu 
  
 Vdýchání, ochrana dýchacích 

cest 

Zabraňte nadýchání prachu vhodnou ochranou dýchacích cest. 

 Ochrana kůže Není potřebná zvláštní ochrana 

 Ochrana rukou Použite ochranu rukou k zabranění mechanických zranění. 

 Ochrana očí  Není potřebná zvláštní ochrana, v případě vzniku prachu použite vhodnou ochranu 
očí. 

 Požití  Nejsou potřebná zvláštní opatření 
 
 
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 
 
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
 
 Forma Pevná látka 
 Barva  Modrá  
 Pach  Bez zápachu  
 Teplota měknutí  85 °C 
 Bod tání  240°C 
 Bod vzplanutí 345-360°C 
 Teplota samovznícení 491 °C 
 Hustota 20-70 kg/m3 

 Relativní hustota (H2O = 1) 1,04-1,13 
 Absorpce vlhkosti 0,2-1,0 m/m% 
 
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 
 
10.1. Reaktivita Odolný proti kyselinám, louhům, je dobře rozpustný ve většině organických 

rozpouštědel. 

10.2. Chemická stabilita Výrobek je stabilní, nerozkladá se. 

10.3. Možnosti nebezpečných  reakcí Použití výrobku jako izolační materiál nezpůsobuje nebezpečné reakce. 
  
10.4. Podmínky, kterým je třeba 

zabránit 

Je třeba se vyhnout přímému slunečnímu záření. 

10.5. Neslučitelné materiály Organická rozpouštědla, aldehydy, aminy, estery. 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu Za normálních okolností se výrobek nerozkládá. Při hoření výrobku vznikají  
fragmenty polymerního řetězce, aromatické látky, uhlovodíky s menšími 
molekulami, kysličník uhelnatý, kysličník uhličitý, uhlík (saze), v nižším množství 
bromovodík. 
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ODDÍL 11: Toxikologické informace 
 
11.1. Informace o toxikologických účincích 
 
 
 
 Při styku s kůží Nedráždí pokožku. 
   
 Při zasažení očí Prach může způsobit podráždění mechanickým působením, malé množství kouře 

vznikající při řezání s teplem může způsobit podráždění. 
   
 Při nadýchnutí Prach může podráždit horní dýchací cesty, malé množství kouře vzniknuté při řezání 

s tepelným účinkem může způsobit podráždění dýchacích cest. 
   
 Při požití Náhodné požití nezpůsobí škodu na zdraví 
 
 
ODDÍL 12: Ekologické informace 
 
12.1. Toxicita Produkt se biologicky neakumuluje. Neobsahuje látky nebezpečné pro 

životní prostředí. Zpomalovače hoření zůstanou v produktu, za normálních 
okolností zůstanou nezměněny, nedostanou se do životního prostředí. 

  
12.2. Persistence a rozložitelnost Produkt se biologicky neakumuluje. 
  
12.3. Bioakumulační potenciál Výrobek není biologicky kumulativní.  
  
12.4. Mobilita v půdě  Výrobek je v půdě inertní, pevná látka, nemobilizuje se s srážkou. 
  
12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB Produkt neobsahuje PBT a vPvB. 
 
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 
 
Metody nakládání s odpady 
 
Zužitkování materiálu  jako XPS 
  
Zužitkování energie Výhradně ve spalovně vybavené zařízením na čištění spalin. 
 
V případě selektivního sběru určí zařazení do kategorie odpadu oblasti vzniku odpadů. 
 
1. Odpad, vznikající při použití jako základní surovina pro výrobu produktů 
 Identifikační kód Název 
 12 01 05 Ševingování a soustružení plastů 
  
2. Stavební - demoliční odpad 
 Identifikační kód Název 
 17 02 03 Plasty 
  
3. Komunální odpad – oddělený sběr 
 Identifikační kód Název 
 20 01 39 plasty 
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ODDÍL 14: Informace pro přepravu 
 
14.1. Číslo OSN Není 
 
14.2. Příslušný název OSN pro zásilku Není 
 
14.3. Třídy nebezpečnosti pro přepravu  Není 
 
14.4. Obalová skupina  Není 
 
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí Není 
 
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Není 
 
14.7. Hromadná přeprava dle Přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC  Není 
 
 
ODDÍL 15: Informace o předpisech 
 
15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi 
   
 Označení a klasifikace podle EU směrnic Bezpečný výrobek 
  
 Nařízení podle REACH  
 Nařízení č. 1907/2006/ES (18. prosince 2006) o registraci, hodnocení, povolování a omezení chemických látek 

(REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES, a nařízení Rady č. 
793/93/EHS,  č. 1488/94/EK Nařízení Komise, směrnice Rady č. 76/769/EHS, nařízení Rady, a o zrušení platnosti 
komisního nařízení č. 91/155/EHS, a 93/67/EHS, a 93/105/ES a 2000/21/ES.  

  
 CLP nařízení 
 Nařízení 1272/2008/ES (ze dne 16. prosince 2008) o klasifikaci, označení a balení látek a směsí, o změně a zrušení 

platnosti směrnice 67/548/EHS a 1999/45/ES a o doplnění nařízení č. 1907/2006/ES 
  
15.2.Posouzení chemické bezpečnosti (CSA) 
  
 Klasifikace rizika Bezpečný výrobek 
 
 
ODDÍL 16: Další informace 
 
 Údaje, uvedené na listu environmentální zátěže, se týkají dodávaného produktu. Klient/používatel je zodpovědný za 

určení a dodržení podmínek bezpečného použití. 
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