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PŘEHLED BEZPEČNOSTI MATERIÁLU
Prusament ASA od Prusa Polymers

 
odpovídá nařízení ES č. 1907/2006 (REACH)

1 IDENTIFIKACE LÁTKY A SPOLEČNOSTI
Název produktu: Prusament ASA, všechny barvy
Chemický název: akrylonitril-styren-akrylát

Chemická rodina: Termoplast
Použití: Flament pro MD3 VD tisk

•ýrobce / Dodavatel:

8 Prusa Research a.s.
8 Partyzánská 1ČČ/7a
8 17000 Praha 7
8 +eská republika
8 4f20 222 26V 71Č
8 in@oxprusaVd.cz

Nouzové kontakty:
Adresa togikoloéickBho in@ormačního centra: Na jo5išti 1, Praha 2 tele@onní číslo: 4f20 22f 919 29V, tele@onní číslo: 4f20 22f 91Ž f02

2 IDENTIFIKACE RIZIK

2.1 PRVKY NA ETIKETĚ
Při použití za doporučených podmínek není materiál klasiFkován 5ako nebezpečný.

2.2 PRVKY NA ETIKETĚ
Pevná @orma polymeru:

Symboly / piktoéramy: ÚádnB
Siénální slova: Úádná

ňda5e o nebezpečnosti:
Pokyny pro bezpečnB zacházení: ÚádnB

Roztavená @orma polymeru: Roztavený materiál uvolěu5e monomer styrenu ve @ormG par. NGkterá ochranná opatření 5sou nezbytná, aby se zabránilo 
vdechování styrenu (viz oddíl Č) Symboly / piktoéramy: ZHS02, ZHS07, ZHS0Č

Standardní vGty o nebezpečnosti:

HVV2 ůdraví škodlivý při vdechování.
HVVŽ 3Iže zpIsobit podráždGní dýchacích cest.

HV72 ůpIsobu5e poškození oréánI při prodlouženB nebo opakovanB egpozici.
Pokyny pro bezpečnB zacházení: P260 Nevdechu5te prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly.

2.3 OSTATNÍ NEBEZPEČÍ
Tato látka není klasiFkována 5ako PjT nebo vPvj.



3 SLOŽENÍ A INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.1 HLAVNÍ LÁTKA TUHÉHO POLYMERU:
Chemický název: ASA (akrylonitril-styren-akrylát)
CAS číslo: 26299-f7-Č

~n@ormace o složkách:

ASA % 97O

Antiogidanty % 1O

Lstatní přísady a piémenty % 2 O

~n@ormace o složkách:

Název látky Styren (monomer styrenu)

+íslo CAS 100-f2-Ž

3olekulární vzorec CČHČ

3olární hmotnost 10f,2 é/mol

Styren se používá 5ako 5eden z monomerI bGhem syntBzy polymeru ASA. Páry styrenu se mohou dostat do vzduchu a následnG mIže do5ít k 
vdechnutí uživateli a okolními lidmi či zvířaty. Pro udržení zdravBho prostředí 5e nutnB umožnit dostatečnB vGtrání pracovního prostoru tiskárny.
Další in@ormace: Tento materiál mIže vytvářet částice, kterB nelze 5inak klasiFkovat (PNLC). Správa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (LSHA) 
PEW / TďA pro PNLC 5e 1Ž mé/mV pro celkový prach a Ž mé/mV pro dýchatelnou @rakci. Americká kon@erence vládních prImyslových hyéienikI 
(ACZ~H) TW• / TďA pro PNLC 5e 10 mé/mV pro inhalovatelnB částice a V mé/mV pro dýchatelnB částice.

4 PRVNÍ POMOC
ůa normálních podmínek a při správnBm používání se neočekáva5í žádná nebezpečí.

Styk s očima: LkamžitG vypláchnGte velkým množstvím vody, a to i pod víčky, po dobu ne5mBnG 1Ž minut. • případG potřeby zavole5te lBkaře.

Při styku s kIží: Po kontaktu s horkým polymerem pokožku rychle ochlaúte studenou vodou. • případG potřeby zavole5te lBkaře. Pevná @orma 
materiálu  nedráždí pokožku, ale po přímBm kontaktu 5e vhodnB pokožku omýt.
•dechnutí: Po vdechnutí uvolnGných par dopravte postiženB osoby na čerstvý vzduch. • případG potřeby použi5te umGlB dýchání a zavole5te lBkaře.
Požití: ůavole5te lBkaře nebo zvažte vyvolání zvracení. •ypláchnGte Ksta vodou. • případG potřeby zavole5te lBkaře.

5 OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1 HASÍCÍ PROSTŘEDKY
•hodná hasiva: PGna, voda, ogid uhličitý (CL2), suchB chemikálie.

Nevhodná hasiva: •ysoký tlak vody mIže rozšířit oheě

5.2 DOPORUČENÍ PRO POŽÁRNÍKY
Spalování vytváří škodlivB a togickB výpary, ogid uhelnatý, ogid uhličitý, styren.

5.3 DOPORUČENÍ PRO POŽÁRNÍKY
Používe5te dýchací přístro5 nezávislý na přetlaku (SCjA) a ochrannB hasicí odGvy (včetnG hasičskB přilby, kabátu, kalhot, bot a rukavic). Při hašení 
požáru se vyhnGte kontaktu s tímto materiálem. Pokud 5e kontakt pravdGpodobný, použi5te hasicí odGv zcela odolný proti chemikáliím, který 5e 
vybaven samostatným dýchacím přístro5em.
• případG požáru: Chlaúte nádoby / nádrže vodou stříka5ící vodou. J chlazení uzavřených nádob lze použít vodní mlhu. Uemný prach rozptýlený 
ve vzduchu se mIže vznítit. RizikIm vznícení s následným šířením plamene nebo sekundárním výbuchIm se musí zabránit tím, že se zamezí 
hromadGní prachu, např. na podlahách a římsách.

6 OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Používe5te osobní ochrannB pomIcky podle potřeby. •yvaru5te se kontaktu s kIží a očima. Ldstraěte všechny zdro5e ohnG či podpálení. ůamete5te, 
abyste předešli nebezpečí uklouznutí. Používe5te doporučenB osobní ochrannB pomIcky (viz oddíl Č).

6.2 ZPŮSOBY A MATERIÁL PRO ZADRŽOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ
Nedovolte, aby materiál kontaminoval podzemní vodu. Nesplachu5te do povrchových vod ani do kanalizačního systBmu. 3ateriál by nemGl být 
vypuštGn do životního prostředí.



6.3 ZPŮSOBY A MATERIÁL PRO ZADRŽOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ
ůamezte tvorbG prachu. ůamete5te do vhodnB nádoby k likvidaci (viz oddíl 1V).

7 MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

7.1 PODMÍNKY PRO BEZPEČNÉ SKLADOVÁNÍ, VČETNĚ JAKÝCHKOLI NEKOMPATIBILIT
•yvaru5te se kontaktu s kIží a očima. NízkB nebezpečí při bGžnB prImyslovB nebo komerční manipulaci. °živatelB by mGli být chránGni před možným 
kontaktem s roztaveným materiálem. Používe5te dostatečnB vGtrání na pracovišti. Pokud cítíte atypický zápach na pracovišti, 5e potřeba zlepšit 
odvGtrávání. Hořlavý produkt.

7.2 ZVLÁŠTNÍ KONCOVÁ POUŽITÍ
Skladu5te v pIvodních obalech chránGných před nadmGrným teplem, přímým slunečním zářením, prachem a kondenzovanou vodou. Chraěte před 
vlhkem, produkt mIže být hyéroskopický. Skladu5te na chladnBm suchBm místG (Ž-V0 ťC). Pokud nepotřebu5ete vlákno delší dobu, vložte 5e5 zpGt do 
nádoby s přiloženým silikaéelem. Spotřebu5te do 1 roku od výroby. •yvaru5te se kontaktu s potravinami. Ldstraěte všechny možnB zdro5e vznícení. 
°chováve5te uzamčenB a mimo dosah dGtí.

7.3 ZVLÁŠTNÍ KONCOVÁ POUŽITÍ
3ateriál pro MD3 VD tisk.

8 KONTROLA EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANA

8.1 OSOBNÍ OCHRANA
Pro udržení doporučených zdravotních podmínek v pracovním prostoru by mGlo být využito dostatečnB vGtrání a/nebo lokální odsávací vGtrání.

8.2 OSOBNÍ OCHRANA
•yvaru5te se kontaktu s kIží, očima a sliznicemi. ůamezte dlouhodobBmu nebo opakovanBmu kontaktu s pokožkou. •ždy dodržu5te opatření osobní 
hyéieny, 5ako 5e mytí po manipulaci s materiálem a před 5ídlem, pitím a / nebo kouřením.
Lchrana očí: Nevyžadu5e se pro tisk VD MD3.
Lchrana kIže: Nevyžadu5e se pro MD3 VD tisk.

Lchrana dýchacích cest: Nepracu5te v neventilovanBm uzavřenBm prostoru, případnG používe5te kryt pro VD tiskárnu. • případG nedostatečnBho 
vGtrání používe5te ochranu dýchacích cest.
Lchrana rukou: •yvaru5te se kontaktu s roztaveným materiálem.

Lmezování ohrožení životního prostředí: ůabraěte vniknutí produktu do vodních zdro5I nebo do pIdy.

9 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Myzikální skupenství: PevnB

•zhled: Plastový drát
ůápach: SpeciFcký při tavení

Tlak páry: Není určeno
Hustota par: Není určeno

Rychlost odpařování: Není určeno

Hustota (pevná látka): 1,07 é/cmV
Teplota rozkladu: Není určeno

jod varu / rozmezí bodu varu: Nelze použít
Rozpustnost ve vodG: Nerozpustný

Rozpustnost v 5iných rozpouštGdlech: THM, aceton a další

10 STÁLOST A REAKTIVITA
Reaktivita: ůa normálních podmínek použití se neočekává.

Chemická stabilita: Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.

3ožnost nebezpečných reakcí: ÚádnB se neočekáva5í za podmínek bGžnBho používání. •yvaru5te se udržování roztavenB pryskyřice po delší dobu 
při zvýšených teplotách. Delší egpozice nad 200 ťC zpIsobí deéradaci polymeru.
NebezpečnB produkty rozkladu: Při hoření vznika5í škodlivB a togickB výpary. Aldehydy, ogid uhelnatý (CL), ogid uhličitý (CL2).

11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

V



11.1 INFORMACE O TOXIKOLOGICKÉM ÚČINKU
ůa podmínek správnBho používání se neočekáva5í žádnB nepříznivB Kčinky na lidskB zdraví. 3ateriál nemá v pevnBm stavu togikoloéický Kčinek, 
ale páry styrenu uvolěovanB z taveniny 5sou togickB.
Akutní togicita: nelze očekávat

PodráždGní: Styren mIže zpIsobit podráždGní dýchacích cest
Senzibilizace: ňda5e ne5sou k dispozici.

Togicita po opakovanB dávce: Ne5sou k dispozici.

Jarcinoéenní Kčinek: ~ARC klasiFkovala styren 5ako skupinu 2A, pravdGpodobnG karcinoéenní pro človGka.
3utaéenita: Testy in vitro prokázaly mutaéenní Kčinky, kterB nebyly pozorovány při testu in vivo.

Reprodukční togicita: Není togickB pro reprodukci.

12 EKOLOGICKÉ INFORMACE
jioakumulační potenciál: Neočekává se

Perzistence a rozložitelnost: Po uvolnGní do životního prostředí zIstane materiál v pIdG. Nerozpustný ve vodG. Po vystavení slunečnímu záření se 
očekává deéradace. Neočekává se významná bioloéická deéradace.
Togicita: Lčekává se, že bude ve vodním prostředí inertní. Pokud do5de k požití vodními ptáky nebo 5inými zvířaty, mIže zpIsobit @yzickB zranGní.

13 POKYNY K LIKVIDACI
ůpracování odpadu: Wikvidu5te v souladu s místními předpisy. NemGlo by se vypouštGt do životního prostředí. NeznečišÍu5te 5ezera, řeky či příkopy 
chemickými nebo použitými nádobami. Nevyhazu5te do bGžnBho domovního odpadu. Třídit 5ako plastový odpad.
jalení: Wikvidu5te v souladu s místními předpisy.

14 REGULAČNÍ INFORMACE
Podle ADR / R~D / ~3DZ / ~CAL / ~ATA není látka klasiFkována 5ako nebezpečná pro přepravu.

15 REGULAČNÍ INFORMACE
Tento produkt splěu5e požadavky usnesení EvropskBho parlamentu (ďE) č. 1907/2006. ůe dne 1Č. prosince 2006 týka5ící se nařízení REACH.

Nařízení EvropskBho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/200Č o klasiFkaci, označování a balení látek a smGsí (CWP).
RoHS - SmGrnice 2011/6Ž / E° Prusa Research nemá žádnB in@ormace o obsahu nebezpečných látek v Prusament ASA, tyto látky se nepoužíva5í 
při výrobG vlákna. Nebyla provedena žádná mGření a analýzy, ale na základG in@ormací poskytnutých dodavateli materiálI se neočekává žádnB 
množství nebezpečných látek v koncentracích převyšu5ících koncentraci popsanou ve smGrnici 2011/6Ž / E°.

16 DALŠÍ INFORMACE
~n@ormace uvedenB v tomto bezpečnostním listu (3SDS) 5sou založeny na našich ne5lepších znalostech v kombinaci s pIvodními bezpečnostními 
listy poskytovanými výrobcem. jezpečnostní list obsahu5e in@ormace o bezpečnBm používání, skladování a likvidaci.
LD3ĚTN°TĚ ůLDPL• DNLST~: ~n@ormace obsaženB v tomto dokumentu 5sou poskytovány v dobrB víře a 5sou přesnB podle ne5lepších znalostí 
k výše uvedenBmu datu. °živatel by mGl tyto in@ormace považovat pouze za doplěu5ící. °živatel 5e povinen za5istit, aby mu nevznikaly žádnB 5inB 
povinnosti než ty, kterB 5sou uvedeny. ůa přesnost a Kplnost nelze převzít žádnou odpovGdnost. ůa přizpIsobení varování místním zákonIm a 
předpisIm odpovídá uživatel. jezpečnostní in@ormace popisu5í produkt z hlediska bezpečnosti a nelze 5e považovat za technickB in@ormace o 
produktu.

f


