
 1

Bezpečnostní list 
 

Výrobce : Linear Limited, Coatham Avenue, Aycliffe  Industrial Park, Newton Aycliffe, Co Durham, DL5  6DB,  
Tel: +44(0)1325 310151 

 
 

1. Identifikace výrobku 
Název výrobku: flexibilní těsnící kartáček ( do drážky, samolepicí , s fólií WF, QF,G3) 
 
2. Složení 
Vytlačovaná polypropylenová páska a tkané polypropylenové vlákno 
 
3. Identifikace chemické sloučeniny: 
 
 CAS číslo 95751-29-4 
 
4. Rizikové faktory: 
 
Polypropylen je  chemicky nereaktivní,  považován za biologicky odolný. Může být 
škodlivý při vdechnutí  nebo spolknutí ve větším množství. Mazadla používané při výrobě 
mohou být dráždivé pro pokožku a oči. 
 
5. Opatření první pomoci: 
Oči: Jestliže se Vám dostane do očí, okamžitě oči vypláchněte tekoucí vodou, pokud 

potíže trvají vyhledejte lékaře. 
Plíce: Při vdechnutí okamžitě vyjděte  na čerstvý vzduch 
Pokožka: Pokožku umyjte mýdlem s vodou 
Polknutí: Vypláchněte ústa vodou, pokud potíže trvají vyhledejte lékařskou pomoc 
 
6. Opatření pro hasební zásah: 
Materiál je hořlavý. Možnost hasit vodou,  práškovým přístrojem…. 
 
7. Oheň, zápalnost - charakteristiky hoření: 
Typické teplotní  vlastnosti pro polypropylenový materiál jsou následující: 
 
Teplota, při které měkne : 147-  148 C( B.S. 2782, část 1, metoda 120 A, I.S.O. R 306) 
Bod tání:    155 – 175 C 
Samozápalná teplota:  cca 375 C 
(ASTM D 1929) 
Index kyslíku:   limitovaný index kyslíku  v % - 18 
Vodorovný stupeň hoření: 18- 25 mm/min 
(B.S: 2782, část 1 metoda 508A ASTM D 635) 
 
Zplodiny vylučované při hoření: 
Při hoření se vylučuje dioxid uhlíku, uhlík je ve formě sazí. Množství vyloučených 
akroleinů a ostatních aldehydů nepřevyšuje určené limity 
 
8. Ostatní nebezpečné zplodiny: 
 
Nejsou žádné při běžném použití 
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9. Skladování  a manipulace: 
 
Běžná skladová hygiena. Materiál může reagovat s oxidujícími látkami a neměl by být 
skladován s oxidující materiály. Skladovací teplota by měla být od 0-25 st.Celsia. 
 
10. Kontrola expozice a ochrana osob  
 
Jestliže je při zpracování, práci s flexibilními kartáčky prach nasaďte si respirátor . 
Dále  můžete použít  gumové nebo plastové rukavice. 
Je- li třeba chránit oči, chraňte je ochrannými brýlemi. 
Celkový  inhalační prach: 10mg/m3 
Celkový vdechovatelný prach: 5mg/m3 
 
11. Fyzikální a chemické vlastnosti: 
 
Bod tání +165 C 
Nerozpustný ve vodě 
 
12. Stabilita a reaktivita  
 
Reaguje s oxidujícími  materiály, jinak je chemicky odolný. 
 
13. Toxikologické informace: 
 
Karcinogenita nebyla klasifikována. Nejsou žádné důkazy o tom, že by materiál měl 
mutagenní, karcinogenní nebo teratogenní vlivy 
 
14. Ekologické informace 
 
Obecně jsou považovány za biologicky odolné 
 
15. Informace o zneškodňování 
 
V souladu s příslušnými místními úřady 
 
16. Informace pro přepravu 
 
Neexistuje žádné nebezpečí při přepravě zboží 
 
17. Předpisy 
Žádné 

 
18. Další informace 
Žádné 
 
Poznámka: Údaje uvedené v tomto bezpečnostním listě  jsou založeny na současném 
stavu našich znalostí  a jsou určeny pro popis výrobků z hlediska bezpečnostních 
požadavků. 
 
Datum vydání:  srpen 2010 
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