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Data aktualizacji: 26.7.2019

KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU
Prusament ASA firmy Prusa Polymers

zgodny z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 (REACH)

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I PRODUCENTA
Nazwa produktu: Prusament ASA, wszystkie kolory
Nazwa chemiczna: akrylonitryl-styren-akrylan
Rodzina chemiczna: tworzywo termoplastyczne
Zastosowanie: filamenty do drukowania 3D FDM
Producent/Dostawca:

Prusa Research a.s.
Partyzánská 188 / 7a
17000 Praha 7
Czechy
+420 222 263 718
info@prusa3d.cz

Kontakt w razie wypadku:
Adres Centrum Informacji Toksykologicznej: Na Bojišti 1, Praha 2 numer telefonu: +420 224 919 293 numer telefonu: +420 224 915 402

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1. KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY
Materiał nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny, gdy jest stosowany w zalecanych warunkach.

2.2. SKŁADNIKI ETYKIETY
Symbole / Piktogramy: Brak
Hasła ostrzegawcze: brak
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia: Brak
Zwrot wskazujący środki ostrożności: Brak

2.3. INNE ZAGROŻENIA
Substancja ta nie jest sklasyfikowana jako PBT ani vPvB.
Pod wpływem ciepła produkt może wydzielać opary styrenu, które są szkodliwe i podrażniają drogi oddechowe. Podczas pracy z
produktem należy zapewnić dobrą wentylację. W przypadku niewystarczającej wentylacji należy stosować sprzęt do oddychania..

3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.1. GŁÓWNA SUBSTANCJA STAŁEGO POLIMERA:
Nazwa chemiczna: ASA (akrylonitryl-styren-akrylan)
Numer CAS: 26299-47-8
Informacje o składnikach:
ASA ~ 97%
Przeciwutleniacze ~ 1%
Inne dodatki i pigmenty ~ 2%
Informacje o składnikach:
Nazwa substancji Styren (monomer styrenu)
Nr CAS 100–42–5
Formuła molekularna C8H8
Masa cząsteczkowa 104,2 g / mol
Styren jest stosowany jako jeden z monomerów podczas syntezy polimeru ASA. Pary styrenu mogą być uwalniane w powietrze, a zatem mogą
być wdychane przez użytkowników oraz otaczające ludzi i zwierzęta. W celu zachowania zdrowego środowiska konieczne jest zapewnienie
wystarczającej wentylacji przestrzeni roboczej drukarki.
Inne informacje: ten materiał może generować cząstki stałe niesklasyfikowane w inny sposób (PNOC). Administracja Bezpieczeństwa i Zdrowia w
Pracy (OSHA) PEL / TWA dla PNOC wynosi 15 mg / m3 dla całkowitego pyłu i 5 mg / m3 dla frakcji respirabilnej. Amerykańska Konferencja
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Rządowych Higienistów Przemysłowych (ACGIH) TLV / TWA dla PNOC wynosi 10 mg / m3 dla cząstek wdychanych i 3 mg / m3 dla cząstek
respirabilnych.

4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY
Nie spodziewamy się zagrożeń w normalnych warunkach i prawidłowym użytkowaniu.
Kontakt z oczami: Natychmiast płukać dużą ilością wody, również pod powiekami, przez co najmniej 15 minut. W razie potrzeby wezwać lekarza.
Kontakt ze skórą: Po kontakcie z gorącym polimerem szybko schłodzić skórę zimną wodą. W razie potrzeby wezwać lekarza. Stała forma
materiału nie jest zasadniczo drażniąca dla skóry, ale myje się po bezpośrednim kontakcie.
Wdychanie: Po wdychaniu uwolnionych oparów zabrać poszkodowanego na świeże powietrze. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie
i wezwać lekarza.
Połknięcie: wezwać lekarza lub rozważyć wywołanie wymiotów. Wypłukać usta wodą. W razie potrzeby wezwać lekarza.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1. ŚRODKI GAŚNICZE
Odpowiednie środki gaśnicze: Piana, Woda, Dwutlenek węgla (CO2), Proszek gaśniczy.
Niewłaściwe środki gaśnicze: Strumień wody pod wysokim ciśnieniem może rozprzestrzeniać ogień

5.2. SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z SUBSTANCJĄ LUB MIESZANINĄ
Spalanie powoduje wydzielanie się szkodliwych i toksycznych dymów, tlenku węgla, dwutlenku węgla, styrenu.

5.3. INFORMACJE DLA STRAŻY POŻARNEJ
Nosić niezależny aparat oddechowy z nadciśnieniem (SCBA) i odzież ochronną do gaszenia pożarów (w tym kask, płaszcz, spodnie, buty i
rękawice). Unikaj kontaktu z tym materiałem podczas akcji gaśniczych. Jeśli kontakt jest prawdopodobny, należy zamienić na odzież
przeciwpożarową w pełni odporną na chemikalia z niezależnym aparatem oddechowym.
W warunkach pożaru: Chłodzić pojemniki / zbiorniki rozpyloną wodą Mgła wodna może być stosowana do chłodzenia zamkniętych pojemników
Drobny pył rozproszony w powietrzu może ulec zapłonowi. Należy unikać ryzyka zapłonu, a następnie rozprzestrzeniania się płomienia lub
wtórnych wybuchów, unikając gromadzenia się pyłu, np. na podłogach i półkach.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1. INDYWIDUALNE ŚRODKI OCHRONY
Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej Unikać kontaktu ze skórą i oczami Usunąć wszystkie źródła zapłonu Zamiatać, aby zapobiec
ryzyku poślizgnięcia Używać zalecanego sprzętu ochrony osobistej (patrz rozdział 8).

6.2. ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA
Nie dopuścić do zanieczyszczenia materiału przez system wód gruntowych. Nie wylewać do wód powierzchniowych lub kanalizacji. Nie powinien
być uwalniany do środowiska.

6.3. METODY I MATERIAŁY ZBIERAJĄCE I CZYSZCZĄCE
Unikać tworzenia się pyłu. Zamiatać w odpowiednim pojemniku do usunięcia (patrz sekcja 13).

7. OBSŁUGA I PRZECHOWYWANIE

7.1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA
Unikać kontaktu ze skórą i oczami Niewielkie zagrożenie przy zwykłym stosowaniu przemysłowym lub handlowym Użytkownicy powinni być
chronieni przed możliwością kontaktu ze stopionym materiałem. Stosować odpowiednią wentylację w miejscu pracy, jeśli można wyczuć
nietypowy zapach w miejscu pracy, wentylacja jest niewystarczająca. Produkt łatwopalny

7.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO PRZECHOWYWANIA, W TYM WSZELKIE NIEZGODNOŚCI
Przechowywać w oryginalnym pojemniku, chronić przed nadmiernym ciepłem, bezpośrednim nasłonecznieniem, kurzem i skroploną wodą.
Chronić przed wilgocią, produkt może być higroskopijny, przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w temperaturze 5-30 ° C. Jeśli filament
nie jest potrzebny przez dłuższy czas, włóż go z powrotem do pojemnika z dołączonym żelem krzemionkowym. Zużyć w ciągu 1 roku od
wyprodukowania. Unikaj kontaktu z żywnością. Usuń wszystkie możliwe źródła zapłonu. Trzymaj zamknięte i niedostępne dla dzieci.
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7.3. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIE(-A) KOŃCOWE
Materiał do drukowania 3D FDM.

8. KONTROLA EKSPOZYCJI / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. ODPOWIEDNIE KONTROLE INŻYNIERSKIE
Należy zastosować odpowiednią wentylację lub lokalną wentylację wyciągową, aby utrzymać warunki w miejscu pracy na zdrowym poziomie.

8.2. ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. Unikać przedłużonego lub powtarzającego się kontaktu ze skórą. Zawsze przestrzegać
zasad higieny osobistej, takich jak mycie po pracy z materiałem i przed jedzeniem, piciem i/lub paleniem.
Ochrona oczu: Nie jest wymagana do drukowania 3D FDM.
Ochrona skóry: Nie jest wymagana do drukowania 3D FDM.
Ochrona dróg oddechowych: Unikaj niewentylowanego zamkniętego miejsca lub użyj obudowy dla drukarki 3D. W przypadku niewystarczającej
wentylacji stosować ochronę dróg oddechowych
Ochrona rąk: Unikać kontaktu ze stopionym materiałem.
Kontrola narażenia środowiska: Nie dopuścić do przedostania się produktu do źródeł wody lub gleby.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
Stan fizyczny: stały
Wygląd: drut z tworzywa sztucznego
Zapach: specyficzny po stopieniu
Prężność par: Nieokreślone
Gęstość par: Nieokreślone
Szybkość parowania: Nieokreślone
Gęstość (ciało stałe): 1,07 g / cm3
Temperatura rozkładu: Nieokreślone
Temperatura wrzenia / Zakres wrzenia: Nie dotyczy
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: THF, acetonie i innych

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
Reaktywność: Nie oczekuje się w warunkach normalnego użytkowania.
Stabilność chemiczna: Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania.
Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: Nie oczekuje się w warunkach normalnego użytkowania. Unikaj przetrzymywania stopionej
żywicy przez zbyt długi czas w podwyższonych temperaturach. Długotrwałe narażenie powyżej 200 ° C spowoduje degradację polimeru.
Niebezpieczne produkty rozkładu: Podczas spalania powstają nieprzyjemne i toksyczne opary. Aldehydy, Tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla
(CO2).

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. INFORMACJE O SKUTKACH TOKSYKOLOGICZNYCH
Nie spodziewane są żadne negatywne skutki dla zdrowia ludzi w warunkach prawidłowego użytkowania. Materiał nie ma działania
toksykologicznego w stanie stałym, ale pary styrenu uwalniane ze stopu są toksyczne.
Toksyczność ostra: nie należy się spodziewać
Podrażnienie: styren może powodować podrażnienie dróg oddechowych
Uczulanie: Niedostępne.
Toksyczność dawki powtórzonej: Niedostępne.
Działanie rakotwórcze: IARC sklasyfikował styren jako grupę 2A, prawdopodobnie rakotwórczą dla ludzi.
Mutagenność: testy in vitro wykazały działanie mutagenne, którego nie zaobserwowano w teście in vivo.
Szkodliwe działanie na rozrodczość: Brak działania szkodliwego na rozrodczość.
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12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
Zdolność do bioakumulacji: Nie oczekuje się
Trwałość i zdolność do rozkładu: Materiał pozostanie w glebie po uwolnieniu do środowiska. Nierozpuszczalne w wodzie. Oczekuje się degradacji
pod wpływem światła słonecznego. Nie oczekuje się znaczącej biodegradacji.
Toksyczność: Oczekuje się, że będzie obojętny w środowisku wodnym, ale jeśli zostanie połknięty przez ptactwo wodne lub inne zwierzęta, może
powodować mechanicznie niekorzystne skutki.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Utylizacja odpadów: Usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie powinien być uwalniany do środowiska. Nie zanieczyszczaj stawów, dróg
wodnych ani rowów chemicznym lub zużytym pojemnikiem. Nie wyrzucaj razem z odpadami komunalnymi. Sortuj jako odpady z tworzyw
sztucznych.
Opakowanie: Usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

14. INFORMACJE O TRANSPORTOWANIU
Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z przepisami transportowymi ADR/RID/IMDG/ICAO/IATA.

15. REGULACJE PRAWNE
Ten produkt jest zgodny z wymogami rezolucji Parlamentu Europejskiego (WE) nr. 1907/2006. Z dnia 18 grudnia 2006 r. Dotyczący REACH.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
(CLP).
RoHS - Dyrektywa 2011/65 / EU Prusa Research nie zawiera żadnych informacji o zawartości niebezpiecznych substancji w Prusament ASA,
substancje te nie są wykorzystywane podczas produkcji żarnika. Nie wykonano żadnych pomiarów ani analiz, ale na podstawie informacji
dostarczonych przez dostawców materiałów nie oczekuje się żadnej ilości substancji niebezpiecznych w stężeniach przekraczających stężenie
opisane w dyrektywie 2011/65 / UE.

16. INNE INFORMACJE
Informacje przedstawione w niniejszej karcie charakterystyki substancji (MSDS) oparte są na naszej najlepszej wiedzy w połączeniu z oryginalną
kartą charakterystyki dostarczoną przez producenta. Karta charakterystyki zawiera informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania,
przechowywania i usuwania.
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są podane w dobrej wierze i są zgodne z najlepszą wiedzą
we wskazanym dniu. Użytkownik powinien traktować te informacje tylko jako dodatkowe. Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że nie
podlega on żadnym innym zobowiązaniom niż te wymienione. Nie można przyjąć odpowiedzialności za dokładność i kompletność. Użytkownik
jest odpowiedzialny za dostosowanie ostrzeżeń do lokalnych przepisów ustawowych i wykonawczych. Informacje dotyczące bezpieczeństwa
opisują produkt pod względem bezpieczeństwa i nie mogą być traktowane jako informacje techniczne o produkcie.


