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KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU
Prusament PLA produkowany przez Prusa Polymers
conforms to Regulation EC No. 1907/2006 (RE ACH)

1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I PRODUCENTA
Product name: Prusament PLA, all colours
Nazwa chemiczna: Polilaktyd [poli(kwas mlekowy)]
KlasyZkacja chemiczna: Termoplasty
Pastosowanie: 3lamenty do druku DR
droSucent/Dostawca:
Prusa hesearc. azsz
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80ggg PraCa 0
+áec.y
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2 IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
2.1 KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY
KlasyZkacja: jie sklasy3kowano bako nieąeápiecánW áCodnie á hoáporáWdáeniem (EB)
860676gg/z

2.2 SKŁADNIKI ETYKIETY
bymłole/diktogramy: 9rak
HasOa śstrzegawcze: 9rak
Pwrot okreąlajżcy roSzaj zagroBenia: 9rak
Pwrot okreąlajżcy ąroSki ostroBnoąci: 9rak
bułstancje dTv i MdMT: pateriaO nie zawiera sułstancji dTv ani MdMT

2.3 INNE ZAGROŻENIA
Nie okreąlono.

3 SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH
Nazwa chemiczna: Polilaktyd [poli(kwas mlekowy)]
Numer CAb: 5g-8K/5K6
droSukt łazuje na -oliLkwasie mlekowym (dWA) z SoSatkami.
bułstancje stanowiżce zagroBenie Sla zSrowia luł ąroSowiska w rozumieniu roz-orzżSzenia (,E)
nr 1272/2008ó oznaczone -rzez ,s-ęlnotI So-uszczalnż granicż eks-ozycjió sklasyZkowane jako
dTv / MdMT luł wOżczone na listI kanSySackż: nie zawiera
ćnne normy: ven materiaO moBe wytwarzaU czżstki staOe nie -oSlegajżce klasyZkacji w inny s-osęł
(dNśC). ńrzżS Ss. Tez-iecze5stwa i Higieny dracy (śbHA L btany PjeSnoczone) okreąla dEW
/ v,A Sla dNśC jako 13 mg / mG Sla caOkowitego -yOu i 3 mg / mG Sla frakcji res-irałilnej.
Ameryka5ska Konferencja RzżSowych Higienistęw drzemysOowych (ACVćH) okreąla vWF / v,A
Sla dNśC jako 10 mg / mG Sla czżstek wSychanych i G mg / mG Sla czżstek res-irałilnych.

4 ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY
Nie -rzewiSuje siI zagroBe5 w normalnych warunkach i -rawiSOowym uBytkowaniu.
óontakt á ocáami: drzemyU natychmiast SuBż iloąciż woSyó ręwnieB -oS -owiekamió -rzez co
najmniej 13 minut. bkontaktowaU siI z lekarzemó jeąli to konieczne.
óontakt áe skłrW: , -rzy-aSku kontaktu z rozto-ionym -olimerem naleBy natychmiast schOoSziU
miejsce kontaktu SuBż iloąciż zimnej woSy. bkontaktowaU siI z lekarzemó jeąli to konieczne.
Edyc.anie: do wSychaniu -roSuktęw rozkOaSu -olimeru załraU -oszkoSowanego na ąwieBe
-owietrze. bkontaktowaU siI z lekarzemó jeąli to konieczne.
Poękni°cie: bkontaktowaU siI z lekarzem luł rozwaByU wywoOanie wymiotęw. ,y-OukaU usta woSż.
, razie -otrzeły wezwaU lekarza.

5 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
dalnoąU: Temperatura samoáapęonu: D//O+

5.1 ŚRODKI GAŚNICZE
śS-owieSnie ąroSki gaąnicze: dianaó ,oSaó Dwutlenek wIgla (Cś2)ó droszek gaąniczy.
diany oS-orne na alkohol sż -referowaneó jeąli SostI-ne. diany syntetyczne ogęlnego zastosowania
(w tym AJJJ) luł -iany łiaOkowe mogż SziaOaUó ale znacznie mniej skutecznie.
NiewOaąciwe ąroSki gaąnicze L btrumie5 woSy -oS wysokim ciąnieniem moBe roz-rzestrzeniaU
-Oomienie

5.2 SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z SUBSTANCJĄ LUB MIESZANINĄ
b-alanie -owoSuje wySzielanie nie-rzyjemnych i toksycznych Symęw alSehySęwó tlenku wIgla i
Swutlenku wIgla

5.3 INFORMACJE DLA STRAŻY POŻARNEJ
NosiU autonomiczny a-arat oSSechowy (bCTA) i oSzieB ochronnż So gaszenia -oBaręw (w
tym kaskó -Oaszczó s-oSnieó łuty i rIkawice). ńnikaU kontaktu z materiaOem -oSczas akcji
gaąniczych. źeąli kontakt jest -rawSo-oSołnyó zmieniU na oSzieB -rzeciw-oBarowż w -eOni
oS-ornż na chemikalia z niezaleBnym a-aratem oSSechowym. , warunkach -oBaru: chOoSziU
-ojemniki / złiorniki roz-ylonż woSż pgOa woSna moBe łyU stosowana So chOoSzenia
zamkniItych -ojemnikęw Drołny -yO roz-roszony w -owietrzu moBe ulec za-Oonowi. NaleBy unikaU
ryzyka za-Oonuó a nastI-nie roz-rzestrzeniania siI -Oomienia luł wtęrnych wyłuchęwó unikajżc
gromaSzenia siI -yOuó n-. na -oSOogach i -ęOkach.

6 Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej
6.1 INDYWIDUALNE ŚRODKI OCHRONY
btosowaU wymagane ąroSki ochrony inSywiSualnej
ńnikaU kontaktu ze skęrż i oczami
ńsunżU wszystkie °ręSOa ognia
PamiataUó ały za-ołiec ryzyku -oąlizgniIcia
ńBywaU z zalecanymi ąroSkami ochrony inSywiSualnej (-atrz rozSziaO 8).

6.2 ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA
Nie So-uąciU So zanieczyszczenia systemu węS gruntowych -rzez materiaO
Nie s-OukiwaU So węS -owierzchniowych luł kanalizacji
Nie So-uszczaU So -rzeSostania siI So ąroSowiska

6.3 METODY I MATERIAŁY ZBIERAJĄCE I CZYSZCZĄCE
ńnikaU tworzenia siI -yOu. PmieąU So oS-owieSniego -ojemnika So utylizacji.

7 OBSŁUGA I PRZECHOWYWANIE
7.1 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA
ńnikaU kontaktu ze skęrż i oczami
Niskie zagroBenie Sla zwykOych zastosowa5 -rzemysOowych luł hanSlowych
ńBytkownicy -owinni łyU chronieni -rzeS moBliwoąciż kontaktu ze sto-ionym materiaOem
Palecane Sla oS-owieSniej wentylacji miejsca uBytkowania.
droSukt -alny
G

7.2 WARUNKI BEZPIECZNEGO PRZECHOWYWANIA, W TYM WSZELKIE NIEZGODNOŚCI
drzechowywaU w oryginalnym o-akowaniuó chroniżc -rzeS naSmiernym cie-Oemó łez-oąreSnim
SziaOaniem ąwiatOa sOonecznegoó kurzu oraz skro-lonej wilgoci.
ChroniU -rzeS wilgociż L -roSukt moBe łyU higrosko-ijny. drzechowywaU w suchym i chOoSnym
miejscu w tem-eraturze 3LG0 4C.
źeąli Zlament nie jest -otrzełny -rzez SOuBszy czasó naleBy wOoByU go z -owrotem So SoOżczonego
-ojemnika z Belem krzemionkowym.
PuByU w ciżgu roku oS Saty -roSukcji.
ńnikaU kontaktu z Bywnoąciż.
ńsunżU wszystkie moBliwe °ręSOa ognia.

7.3 SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIE(-A) KOŃCOWE
materiaO So Sruku GD

8 KONTROLA EKSPOZYCJI / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1 PARAMETRY DOTYCZĄCE KONTROLI
ńnikaU kontaktu ze skęrżó oczami i łOonami ąluzowymi. ńnikaU -rzeSOuBonego luł -owtarzajżcego
siI kontaktu ze skęrż. Pawsze -rzestrzegaU zasaS higieny osołistejó takich jak mycie -o -racy z
materiaOem i -rzeS jeSzeniemó -iciem i/luł -aleniem.

8.2 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
żc.rona ocáu: nie jest wymagana -rzy Sruku GD
żc.rona skłry: nie jest wymagana -rzy Sruku GD
żc.rona drłC oddec.owyc.: nie jest wymagana -rzy Sruku GD
żc.rona dęoni: ńnikaU kontaktu z rozto-ionym materiaOem
óontrola naraśenia Srodowiska: Nie So-uąciU So -rzeSostania siI -roSuktu So °ręSeO woSy luł
gleły.

9 WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
Ztan skupienia: staOy
EyClWd: Tarwione wOękno -lastikowe
Hapac.: b-eciZczny
pć: Nie Sotyczy
Pr°śnoSG pary: Nieokreąlone
>

M°stoSG oparłw: Nieokreąlone
ZáyąkoSG parowania: Nieokreąlone
M°stoSG (stan staęy): 1ó2> g/cmG
Temperatura roákęadu: 2304C (>824J)
Punkt wráenia7Hakres wráenia: Nie Sotyczy
Temperatura topnienia7áakres topnienia: 130L1804C (G02LG364J)
TC(temperatura áesáklenia): 33L604C (1G1L1>04J)
Temperatura samoáapęonu: G884C
PalnoSG: Drołny -yO roz-roszony w -owietrzu moBe ulec za-Oonowi
Mranice palnoSci w powietráu: Trak SostI-nych informacji
hoápusácáalnoSG w wodáie: Nieroz-uszczalny
hoápusácáalnoSG w innyc. ciecáac.: Nie okreąlono

10 STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
heaktywnoSG: Nie -rzewiSuje siI reaktywnoąci w normalnych warunkach uBytkowania
ZtaąilnoSG c.emicána: btałilny w normalnych warunkach -rzechowywania.
UośliwoSG wystWpienia nieąeápiecányc. reakcbi: Nie -rzewiSuje siI w normalnych warunkach
uBytkowania.
Earunki, ktłryc. naleśy unikaG: nagrzewanie -owyBej tem-eratury 2G0 4C (>>64J).
ńnikaU -rzetrzymywania materiaOu w stanie rozto-ionym w wysokiej tem-eraturze -rzez SOuBszy
czas. b-owoSuje to SegraSacjI -olimeru.
SegraSation.
jieąeápiecáne produkty roákęadu:
b-alanie -owoSuje wySzielanie nie-rzyjemnych i toksycznych o-aręw alSehySęwó tlenku wIgla
(Cś)ó Swutlenku wIgla (Cś2).

11 INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1 INFORMACJE O SKUTKACH TOKSYKOLOGICZNYCH
Nie s-oSziewa siI niekorzystnego w-Oywu na luSzkie zSrowie w normalnych warunkach
uBytkowania.
żstra toksycánoSG: (nie -rzewiSuje siI)
Ráiaęanie draśniWce: łrak Sanych (nie -rzewiSuje siI)
heakcbe alerCicáne: łrak Sanych (nie -rzewiSuje siI)
ToksycánoSG práewlekęa: Tazujżc na SostI-nych Sanych nie s-eOnia warunkęw klasyZkacji.
Ráiaęanie rakotwłrcáe: ven -roSukt nie zawiera -otencjalnych sułstancji rakotwęrczych
wymienionych na listach śbHA i ćARC.
carcinogens as listeS ły śbHA or ćARC
Ráiaęanie mutaCenne: Tazujżc na SostI-nych Sanych nie s-eOnia warunkęw klasyZkacji.
3

Ráiaęanie sákodliwe na roárodcáoSG: Tazujżc na SostI-nych Sanych nie s-eOnia warunkęw
klasyZkacji.

12 INFORMACJE EKOLOGICZNE
HdolnoSG do ąioakumulacbi: Nie -rzewiSuje siI
TrwaęoSG i ádolnoSG do roákęadu: TioSegraSowalny w warunkach kom-ostowania
-rzemysOowego.
ToksycánoSG: EC30/72h/algix 1100 mg/W
UoąilnoSG w Cleąie: łrak Sanych
Rezultat oceny dTv i MdMT: Trak SostI-nych Sanych

13 POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
ńtyliáacba odpadłw: ńtylizowaU zgoSnie z lokalnie ołowiżzujżcym -rawem. Nie oS-rowaSzaU
oS-aSęw So ąroSowiska. Nie zanieczyszczaU węSó ąciekęw ani rowęw materiaOem ani uBywanym
o-akowaniem. Nie wrzucaU So -ojemnika na oS-aSy mieszane. śSSzieliU -lastik oS reszty
oS-aSęw.
żpakowanie: ńtylizowaU zgoSnie z lokalnie ołowiżzujżcym -rawem.

14 INFORMACJE O TRANSPORTOWANIU
bułstancja nie jest klasyZkowana jako niełez-ieczna zgoSnie z -rze-isami trans-ortowymi
ADR/RćD/ćpDV/ćCAś/ćAvA.

15 REGULATORY INFORMATION
Hapisy prawne dotycáWce ąeápiecáevstwa, ádrowia i Srodowiska dla suąstancbi luą
miesáaniny:
Roz-orzżSzenie darlamentu Euro-ejskiego i RaSy (,E) nr 1907/2006 Sotyczżce rejestracjió ocenyó
uSzielania zezwole5 i stosowanych ogranicze5 w zakresie chemikalięw (REACH)
Roz-orzżSzenie darlamentu Euro-ejskiego i RaSy (,E) nr 1272/2008 w s-rawie klasyZkacjió
oznakowania i -akowania sułstancji i mieszanin (CWd)

16 INNE INFORMACJE
ćnformacje zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki sż o-arte na naszej najle-szej wieSzy w
komłinacji z
oryginalnż Kartż Charakterystyki -roSucenta (pbDb). Karta Charakterystyki (pbDb) zawiera
informacje Sotyczżce łez-iecze5stwa uBytkowaniaó -rzechowywania oraz utylizacji.
bkręty:
hBA+ć Registrationó EMaluationó Authorisation anS restriction of Chemical bułstances
(Rejestracjaó ocenaó uSzielanie zezwole5 i stosowane ograniczenia w zakresie chemikalięw)
EB ,s-ęlnota Euro-ejska
P9T dersistentó Tioaccumulatingó vo;ic (trwaOeó wykazujżce zSolnoąU So łioakumulacji i toksyczne)
6

FPF9 Mery dersistentó Mery Tioaccumulating (TarSzo trwaOe i wykazujżce łarSzo SuBż zSolnoąU So
łioakumulacji)
Pjż+ darticulates Not śtherwise ClassiZałle L śccu-ational bafety anS Health ASministration
(śbHA) (Czżstki staOe nie -oSlegajżce klasyZkacji w inny s-osęł L ńrzżS Ss. Tez-iecze5stwa i
Higieny dracy (btany PjeSnoczone) )
PBL -ermissiłle e;-osure limit (Do-uszczalna granica eks-ozycji)
TEA timeLweighteS aMerage (ąreSnia waBona w czasie)
AIII diana tworzżca Zlm woSny autonomiczny a-arat oSSechowy (bCTA)
ĘAh+ ćnternational Agency for Research on Cancer (piISzynaroSowa Agencja TaSa5 naS Rakiem)
B+-g Half ma;imal e ectiMe concentration (doOowa najwyBszego skutecznego stIBenia)
ARh Euro-ean Agreement concerning the ćnternational Carriage of Dangerous VooSs
ły RoaS (ńmowa euro-ejska Sotyczżca miISzynaroSowego -rzewozu Srogowego towaręw
niełez-iecznych)
hĘR ćnternational Rule for vrans-ort of Dangerous bułstances ły Railway (piISzynaroSowe
zasaSy trans-ortu kolejowego sułstancji niełez-iecznych)
ĘURM ćnternational paritime Dangerous VooSs CoSe (piISzynaroSowy porski KoSeks vowaręw
Niełez-iecznych)
Ę+Aż ćnternational CiMil AMiation śrganization (śrganizacja piISzynaroSowego Wotnictwa
Cywilnego)
ĘATA ćnternational Air vrans-ort Association (piISzynaroSowe Przeszenie vrans-ortu
dowietrznego)
HhHB+HBjĘB ZĘŚ żRPżEĘBRHĘALjż +Ę:
ćnformacje zawarte w niniejszym Sokumencie sż -oSane w Sołrej wierze i sż zgoSne z najle-szż
wieSzż na Szie5 wskazany -owyBej. ńBytkownik -owinien traktowaU te informacje tylko jako
SoSatkowe. śłowiżzkiem uBytkownika jest u-ewnienie siIó Be nie -oSlega on BaSnym innym
zołowiżzaniom niB tutaj wymienione. Nie moBna -rzyjżU oS-owieSzialnoąci za SokOaSnoąU
i kom-letnoąU. śS-owieSzialnoąciż uBytkownika jest Sostosowanie ostrzeBe5 So lokalnych
-rze-isęw -rawnych. ćnformacje Sotyczżce łez-iecze5stwa o-isujż -roSukt -oS wzglISem
łez-iecze5stwa i nie mogż łyU traktowane jako informacje techniczne.
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