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 Phonotherm® 200 není látka / přípravek ve smyslu nařízení o nebezpečných látkách 
  
 Název firmy: 
 BOSIG GmbH 

Brunnenstraße 75-77 
73333 Gingen-Fils  
Tel.: 07162-4099-0  
Fax: 07162-4099-200 
Email: info@bosig.de 

 Telefonní číslo pro naléhavé situace: 
 Viz: Identifikace společnosti nebo Harry Leichmann, vedení firmy, tel.: 0173-3425477 
  

2. Složení / informace o složkách  
 

 Částice tvrdé polyuretanové pěny zalisované s MDI ve formě desky, obsahuje v nepatrném množství hliník. 
  

3. Identifikace nebezpečnosti 
 

 Možná rizika pro člověka a životní prostředí: 
 žádná 
 Další upozornění: 
 žádné 
  

4. Pokyny pro první pomoc 
 

 Při požití: 
 Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 
 Při kontaktu s kůží: 
 Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 
 Při zasažení očí: 
 Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 
 Při vdechnutí: 
 Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 
  

5. Opatření pro hašení požáru 
 

 Vhodná hasiva: 
 Voda, pěna, prášek, písek, oxid uhličitý (CO2). 

Hasicí prostředek použijte v závislosti na okolí. 
 Nebezpečné produkty hoření: 
 Při požáru se může uvolňovat oxid uhelnatý, oxid uhličitý (CO2) a oxidy dusíku. 
 Zvláštní ochranné prostředky při hašení požáru:  
 Při hašení požáru je nutné používat dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu. 
 Další údaje: 
 Zbytky po požáru a kontaminovanou odtékající vodu zlikvidujte podle místních předpisů. 
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6. Opatření v případě náhodného úniku 

 
 Osobní ochranné prostředky: 
 Není relevantní 
 Postup čištění / sesbírání: 
 Sesbírejte mechanicky. 
  

7. Zacházení a skladování 
 

 Manipulace: 
 Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 
 Uchovávání: 
 Na Phonotherm® 200 se nevztahuje nařízení o nebezpečných látkách a zvláštní předpisy o skladování a přepravě. 

  

8.  Omezení expozice a osobní ochranné prostředky 
 

 Není relevantní. 
  

9  Fyzikální a chemické vlastnosti 
 

 Dodávaná podoba: desky, polotovary 
 Barva: žíhaná okrově-černá 
 Zápach: neutrální 
 Hustota: 400–1000 kg/m³ 
 Teplota vznícení: cca 400 °C 
 Bod vzplanutí: není relevantní 
 Rozpustnost ve vodě:  nerozpustný 
 Další upozornění: 
 Výrobek není samovznětlivý. U výrobku nehrozí nebezpečí výbuchu. 
  

10. Stálost a reaktivita 
 

 Podmínky, kterým je třeba zabránit:  
 Při určeném použití nedochází k rozkladu, nevystavujte otevřenému ohni. 
 Látky, jichž je třeba se vyvarovat: 
 Nejsou známy žádné látky, které by ve spojení s produktem Phonotherm® 200 vytvářely nebezpečné produkty. 
  

11. Toxikologické informace  
 

 Akutní toxicita: 
 Žádné údaje k dispozici Nerozpustný ve vodě 
  

12. Ekologické informace  
 

 Biologická rozložitelnost: 
 Biologicky velmi nepatrně rozložitelný 
 Produkty rozkladu: 
 Žádné údaje k dispozici 
 Ekotoxické účinky: 
 Žádné 
 Další ekologické informace: 
 Při řádné manipulaci a používání nemusí být očekávány žádné ekologické problémy. 
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13. Pokyny k likvidaci: 

 
 Podle kódu odpadu č. (ASN) 17 06 04 (Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03) není odpad z 

Phonothermu® nebezpečný odpad a může být využíván termicky. Pro řádnou likvidaci jsou rozhodující platné místní 
předpisy. 

  

14. Informace pro přepravu 
 

 Na tento výrobek se nevztahují přepravní předpisy. 
 Tento výrobek není nebezpečné zboží, nevztahuje se na něj nařízení o nebezpečných látkách nebo jiné předpisy pro 

skladování a přepravu. 
  

15 Informace o předpisech 
 

 Označení podle směrnic ES: 
 Nemusí být označen podle směrnic ES / nařízení o nebezpečných látkách. 
 Vnitrostátní předpisy: 
 Nemusí být označen podle nařízení o nebezpečných látkách. 
  

16. Další informace 
 

 Útvar vystavující bezpečnostní list:  Kontaktní osoba: 
 BOSIG GmbH 

Brunnenstraße 75-77 
73333 Gingen-Fils 

 Dr. Christian Hermann 

 Uvedené informace odpovídají našim poznatkům k datu uvedenému v tomto dokumentu a neposkytují záruky vlastností. 
Příjemce našeho výrobku musí sám odpovídat za dodržování stávajících zákonů a ustanovení. 
Tento bezpečnostní list platí až do vydání nové verze. Nahrazuje všechny předchozí verze. 

  

 


