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KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU
Prusament PETG produkowany przez Prusa Polymers

zgodny z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 (REACH)

1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I PRODUCENTA
Nazwa produktu: ** Prusament PETG, wszystkie kolory **

Nazwa chemiczna: ** kopoliester **
KlasyZkacja chemiczna: Termoplasty
bastosowanie: nlame tyduodurk3kdDP
Producent / Dostawca: ** Prusa Research a.s. **
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2 IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1 KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY
KlasyZkacja: ** (rozporządzenie (WE) nr 1272/2008) **

Nie jest nieSezpieczną suSstancją ani mieszaniną.

2.2 SKŁADNIKI ETYKIETY
** BymSole / piktogramy: ** łrak

** Hasża ostrzegawcze: ** łrak

** bwrot wskazujący rodzaj zagrośenia: ** łrak
** bwrot okrevlający vrodki ostrośnovci: ** łrak

** BuSstancje PłT i ęPęł: ** łrak danych

2.3 INNE ZAGROŻENIA
Nie wiadomo

3 SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH
** Nazwa chemiczna: ** kopoliester Produkt na Sazie kopoliestru z dodatkami. Bt>śenie 
kopoliestru% 975
jlasyn3ah:aN



waáWadh+emfhá a jlasyn3ah:a

Kopoliester ** DBD: ** BuSstancja ta nie jest 
klasyZkowana zgodnie z 
dyrektywą 67/4L8 / EWG

Kopoliester ** CIP: ** NYE KIABFOYKóWANE

** DBD: ** Dyrektywa 67/4L8 / EWG.

** CIP: ** Rozporządzenie nr 1272/2008 .:

4 ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 OPIS PIERWSZEJ POMOCY
óuyh+a feN Po wdychaniu produktćw rozkżadu polimeru zaSraM poszkodowanego na vwieśe 
powietrze. BkontaktowaM si> z lekarzem, jevli to konieczne.
** Kontakt z oczami: ** Natychmiast pżukaM duśą ilovcią wody, rćwnieś pod powiekami, przez co 
najmniej 14 minut. Natychmiast uzyskaM pomoc medyczną.
jo ta3tdáeds3ąrON W przypadku kontaktu z roztopionym polimerem naleśy natychmiast schżodziM 
miejsce kontaktu duśą ilovcią zimnej wody. BkontaktowaM si> z lekarzem, jevli to konieczne.
** Pożkni>cie: ** BkontaktowaM si> z lekarzem luS rozwaśyM wywożanie wymiotćw. WypżukaM usta 
wodą. W razie potrzeSy wezwaM lekarza.

4.2 NAJWAŻNIEJSZE OBJAWY I SKUTKI, ZARÓWNO OSTATNIE I OPÓŹNIONE
óparzenia naleśy traktowaM jak oparzenia termiczne. ;ateriaż odpadnie, gdy nastąpi uzdrowienieź 
dlatego natychmiastowe usuni>cie ze skćry nie jest konieczne.

4.3 WSKAZANIE WSZELKICH NATYCHMIASTOWEJ UWAGI MEDYCZNEJ I SPECJALNE POTRZEBNE 
Leczenie
** bagrośenia: ** Kontakt ze stopioną suSstancją / produktem mośe powodowaM powaśne 
oparzenia skćry i oczu.
** Ieczenie: ** IeczyM oSjawowo.

5 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
** ógćlne zagrośenia pośarowe: ** ;ateriaż mośe gromadziM żadunki elektrostatyczne, ktćre mogą 
powodowaM iskr> elektryczną (-rćdżo zapżonu). Btosuj odpowiednie procedury żączenia i / luS 
uziemiania.

5.1 ŚRODKI GAŚNICZE
ódpowiednie vrodki gavnicze: Woda, Dwutlenek w>gla (Có2), Bucha suSstancja chemiczna. 
Niewżavciwe vrodki gavnicze ń BtrumieU wody pod wysokim civnieniem mośe rozprzestrzeniaM 
ogieU



5.2 SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z SUBSTANCJĄ LUB MIESZANINĄ
Bpalanie powoduje wytwarzanie nieprzyjemnych i toksycznych dymćw, tlenku w>gla, dwutlenku 
w>gla. Bproszkowany materiaż mośe tworzyM wySuchowe mieszaniny pyżu z powietrzem

5.3 INFORMACJE DLA STRAŻY POŻARNEJ
NosiM niezaleśny aparat oddechowy z nadcivnieniem (BCłA) i odzieś ochronną do gaszenia 
pośarćw (w tym kask, pżaszcz, spodnie, Suty i r>kawice). Jnikaj kontaktu z tym materiażem 
podczas akcji gavniczych. Łevli kontakt jest prawdopodoSny, zmieU odzieś na peżną gavnic> 
odporną na chemikalia z niezaleśnym aparatem oddechowym. W warunkach pośaru: ChżodziM 
pojemniki / zSiorniki rozpyloną wodą ;gża wodna mośe SyM stosowana do chżodzenia zamkni>tych 
pojemnikćw DroSny pyż rozproszony w powietrzu mośe ulec zapżonowi. bapoSiegając ryzyku 
zapżonu, po ktćrym nast>puje rozprzestrzenianie si> pżomienia luS wtćrne wySuchy, naleśy unikaM 
gromadzenia si> pyżu, np. na podżogach i pćżkach.

6 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO 
ŚRODOWISKA

6.1 INDYWIDUALNE ŚRODKI OCHRONY
BtosowaM wymagane vrodki ochrony indywidualnej JnikaM kontaktu ze skćrą i oczami JsunąM 
wszystkie -rćdża zapżonu bamiataM, aSy zapoSiec ryzyku povlizgni>cia JśywaM zalecanego sprz>tu 
ochrony osoSistej (patrz rozdziaż 8).

6.2 ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA
Nie dopuvciM do zanieczyszczenia materiażu przez system wćd gruntowych. Nie wylewaM do wćd 
powierzchniowych luS kanalizacji. Nie powinien SyM uwalniany do vrodowiska.

;ETóDF Y ;ATERYAĄF bAWYERAŁ3CE Y CbFBbCb3CE Jnikaj tworzenia si> pyżu. bamiataM 
w odpowiednim pojemniku do usuni>cia. W przypadku rozlania luS przypadkowego uwolnienia 
powiadom odpowiednie wżadze zgodnie ze wszystkimi oSowiązującymi przepisami.

7 OBSŁUGA I PRZECHOWYWANIE

7.1 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA
JnikaM kontaktu ze skćrą i oczami Niewielkie zagrośenie przy zwykżym stosowaniu przemysżowym 
luS handlowym Jśytkownicy powinni SyM chronieni przed mośliwovcią kontaktu ze stopionym 
materiażem balecany do wystarczającej wentylacji w miejscu pracy. Produkt żatwopalny 
bminimalizuj wytwarzanie i gromadzenie si> pyżu.

7.2 WARUNKI BEZPIECZNEGO PRZECHOWYWANIA, W TYM WSZELKIE NIEZGODNOŚCI
PrzechowywaM w oryginalnym pojemniku, chroniM przed nadmiernym ciepżem, Sezpovrednim 
nasżonecznieniem, kurzem i skroploną wodą. ChroniM przed wilgocią, produkt mośe SyM 
higroskopijny, przechowywaM w chżodnym i suchym miejscu w temperaturze 4ń°4 Ś C. Łevli Zlament 
nie jest potrzeSny przez dżuśszy czas, wżćś go z powrotem do pojemnika z dożączonym śelem 
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krzemionkowym. buśyM w ciągu 1 roku od wyprodukowania. Jnikaj kontaktu z śywnovcią. JsuU 
wszystkie mośliwe -rćdża zapżonu.

7.3 SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIE(-A) KOŃCOWE
;ateriaż termoplastyczny do drukowania °D OD;

8 KONTROLA EKSPOZYCJI / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 ODPOWIEDNIE KONTROLE INŻYNIERSKIE
JnikaM kontaktu ze skćrą, oczami i Sżonami vluzowymi. JnikaM przedżuśonego luS powtarzającego 
si> kontaktu ze skćrą. bawsze przestrzegaM zasad higieny osoSistej, takich jak mycie po pracy z 
materiażem i przed jedzeniem, piciem i/luS paleniem.

8.2 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
** óchrona oczu: ** nie jest wymagana do drukowania °D OD;
** óchrona skćry: ** nie jest wymagana do drukowania °D OD;

** óchrona drćg oddechowych: ** nie jest wymagana do drukowania °D OD;
łh+ro adużo fN JnikaM kontaktu z roztopionym materiażem

** frodki techniczne: ** Jśyj zalecanych temperatur drukowania, aSy uniknąM gromadzenia si> 
produktćw rozkżadu w miejscu pracy i umośliwiM wentylacj> powietrzną. JmośliwiM wentylacj>, 
aSy uniknąM gromadzenia si> pyżu w miejscu pracy.

jo trolad araśe fadSrouoWfs3aN Nie dopuvciM do przedostania si> produktu do -rćdeż wody luS 
gleSy.

9 WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
ćta ds3kpfe faN staży
óyClOuN łarwione wżćkno plastikowe

** bapach: ** łez zapachu
** pH: ** łrak danych

** Temperatura topnienia: **% 220 Ś C

** Punkt wrzenia / bakres wrzenia: ** łrak danych
** Pr>śnovM par: ** łrak danych

** G>stovM par: ** łrak danych
** BzySkovM parowania: ** łrak danych

** Ci>śar wżavciwy: **% 1 g / cm°

** Temperatura rozkżadu: ** Nie Sadano staSilnovci termicznej. óczekiwane niskie zagrośenie 
staSilnovci w normalnych temperaturach roSoczych.
** Temperatura samozapżonu: ** łrak danych
zal oSGN DroSny pyż rozproszony w powietrzu mośe ulec zapżonowi

Rra fhedpal oShfdWdpoWfetrákN łrak dost>pnych in ormacji
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** RozpuszczalnovM w wodzie: ** nieistotna

boápksáháal oSGdWdf  yh+dhfeháah+N Nie okrevlono

** Wspćżczynnik podziażu (nńocatnol / woda): ** łrak danych
** IepkovM dynamiczna: ** łrak danych

** IepkovM kinematyczna: ** łrak danych
** Wżavciwovci wySuchowe: ** łrak danych

** Wżavciwovci utleniające: ** łrak danych

10 STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
bea3tyW oSGN Nie przewiduje si> reaktywnovci w normalnych warunkach uśytkowania

ćtaMfl oSGdh+emfhá aN BtaSilny w normalnych warunkach przechowywania.
ZoślfWoSGdWystOpfe fad feMeápfehá yh+drea3h:fN Nie przewiduje si> w normalnych warunkach 
uśytkowania.

** Warunki, ktćrych naleśy unikaM: ** łrak w temperaturach otoczenia.
** ;ateriaży niezgodne: ** JnikaM silnych utleniaczy. Jnikaj przetrzymywania stopionej śywicy 
przez zSyt dżugi czas w podwyśszonych temperaturach. Dżugotrważe naraśenie mośe powodowaM 
degradacj> polimeru.

** NieSezpieczne produkty rozkżadu: ** Podczas spalania powstają nieprzyjemne i toksyczne opary, 
Tlenek w>gla (Có), dwutlenek w>gla (Có2).

11 INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 INFORMACJE NA TEMAT PRAWDOPODOBNIE DROGI NARAŻENIA
** Wdychanie: ** Nieznane.
** Bpośycie: ** Nieznane.

** Kontakt ze skćrą: ** Btopiony materiaż spowoduje oparzenia termiczne.
** Kontakt z oczami: ** Btopiony materiaż spowoduje oparzenia termiczne.

11.2 INFORMACJE NA TEMAT SKUTKÓW TOKSYKOLOGICZNYCH
** ToksycznovM ostra Doustnie: ** łrak danych.
** Przez skćr>: ** łrak danych.

** Wdychanie: ** łrak danych.
** ToksycznovM dawki powtćrzonej: ** łrak danych.

** Dziażanie śrące / draśniące na skćr>: ** łrak danych.

** Powaśne uszkodzenie oczu / dziażanie draśniące na oczy: ** łrak danych.
** Dziażanie uczulające na drogi oddechowe luS skćr>: ** łrak danych.

** ;utagennovM: ** łrak danych.
** RakotwćrczovM: ** łrak danych.

** Bzkodliwe dziażanie na rozrodczovM: ** łrak danych.
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** BTóT ** ń jednorazowe naraśenie: łrak danych.

** BTóT ** ń powtarzane naraśenie: łrak danych.

** bagrośenia spowodowane aspiracją: ** łrak danych.
** Ynne szkodliwe skutki: ** łrak danych.

12 INFORMACJE EKOLOGICZNE
** ToksycznovM ostra RySy: ** łrak danych.

** łezkr>gowce wodne: ** łrak danych.

** ToksycznovM chroniczna RySy: ** łrak danych.
** łezkr>gowce wodne: ** łrak danych.

** ToksycznovM dla rovlin wodnych: ** łrak danych.
** bdolnovM do Sioakumulacji: ** łrak danych.

** ;oSilnovM w gleSie: ** łrak danych.

** Wyniki oceny wżavciwovci PłT i ęPęł: ** łrak danych.
** Ynne szkodliwe skutki: ** łrak danych.

13 POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
** Przetwarzanie odpadćw: ** JsuwaM zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie powinien SyM uwalniany 
do vrodowiska. Nie zanieczyszczaj stawćw, drćg wodnych ani rowćw chemicznym luS zuśytym 
pojemnikiem. Nie wyrzucaj razem z odpadami komunalnymi. Bortuj jako odpady z tworzyw 
sztucznych.
łpa3oWa feN JtylizowaM zgodnie z lokalnie oSowiązującym prawem.

14 INFORMACJE O TRANSPORTOWANIU
BuSstancja nie jest klasyZkowana jako nieSezpieczna w transporcie. Klasa ADR nie podlega 
regulacji Klasa RYD nie podlega regulacji Klasa Y;DG nie podlega regulacji Klasa YATA nie podlega 
regulacji

15 REGULACJE PRAWNE
** TBCA (amerykaUska ustawa o kontroli suSstancji toksycznych): ** Ten produkt znajduje si> w 
wykazie TBCA. Wszelkie zanieczyszczenia oSecne w tym produkcie są wyżączone z listy.
** DBI (kanadyjska lista suSstancji krajowych) i CEPA (kanadyjska ustawa o ochronie vrodowiska): 
** Ten produkt znajduje si> na livcie DBI. Wszelkie zanieczyszczenia oSecne w tym produkcie są 
wyżączone z listy.

** AYCB / NYCNAB (Australijski wykaz suSstancji chemicznych oraz krajowy system 
powiadamiania i oceny chemikalićw przemysżowych): ** Ten produkt jest wymieniony w AYCB luS 
w inny sposćS zgodny z NYCNAB.

** ;YTY (japoUski podr>cznik istniejących i nowych suSstancji chemicznych): ** Ten produkt jest 
wymieniony w podr>czniku luS zostaż zatwierdzony w Łaponii przez powiadomienie o nowej 
suSstancji.
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** ECI (koreaUska ustawa o kontroli suSstancji toksycznych): ** Ten produkt jest wymieniony 
w koreaUskim wykazie luS w inny sposćS jest zgodny z koreaUską ustawą o kontroli suSstancji 
toksycznych.

** OilipiUski wykaz (PYCCB): ** P Ten produkt jest wymieniony w ZlipiUskim wykazie luS w inny 
sposćS jest zgodny z PYCCB.
Wykaz istniejących suSstancji chemicznych w Chinach: Wszystkie skżadniki tego produktu są 
wymienione w wykazie istniejących suSstancji chemicznych w Chinach (YECBC).

16 INNE INFORMACJE
Yn ormacje przedstawione w niniejszej karcie charakterystyki suSstancji (;BDB) oparte są na 
naszej najlepszej wiedzy w pożączeniu z oryginalną kartą charakterystyki dostarczoną przez 
producenta. Karta charakterystyki zawiera in ormacje dotyczące Sezpiecznego uśytkowania, 
przechowywania i usuwania.

** Bkrćty: **
** REACH ** ń Rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie suSstancji chemicznych

** EC ** ń Wspćlnota Europejska PłT Trważy, łioakumulacyjny, Toksyczny ęPęł Sardzo trważy, 
Sardzo Sioakumulacyjny
** PNóC ** ń cząstki staże nie podlegające sklasyZkowaniu w inny sposćS Administracja 
łezpieczeUstwa i bdrowia w Pracy (óBHA)
** ADR ** ń Jmowa europejska dotycząca mi>dzynarodowego przewozu drogowego 
towarćw nieSezpiecznych RYD ;i>dzynarodowy przepis o transporcie kolejowym suSstancji 
nieSezpiecznych

** Y;DG ** ń ;i>dzynarodowy morski kodeks towarćw nieSezpiecznych

** YATA ** ń ;i>dzynarodowe Btowarzyszenie Transportu Iotniczego
EbEIcEIwĘIdćĘAdłPzłóĘIPEĘLŚwł cĘN Yn ormacje zawarte w niniejszym dokumencie są 
podane w doSrej wierze i są zgodne z najlepszą wiedzą na dzieU wskazany powyśej. Jśytkownik 
powinien traktowaM te in ormacje tylko jako dodatkowe. óSowiązkiem uśytkownika jest 
upewnienie si>, śe nie podlega on śadnym innym zoSowiązaniom niś tutaj wymienione. Nie mośna 
przyjąM odpowiedzialnovci za dokżadnovM i kompletnovM. ódpowiedzialnovcią uśytkownika jest 
dostosowanie ostrześeU do lokalnych przepisćw prawnych. Yn ormacje dotyczące SezpieczeUstwa 
opisują produkt pod wzgl>dem SezpieczeUstwa i nie mogą SyM traktowane jako in ormacje 
techniczne.
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