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Informace o složení obsažené v tomto dokumentu jsou poskytnuty v souladu s požadavky článku 33 Nařízení (ES) č. 
1907/2006 (REACH). Ostatní informace jsou poskytnuty dobrovolně, nikoli tedy na základě požadavků předpisů a 
nařízení. 
 

Identifikace artiklu a o společnosti/podnikání 
 

 
Identifikátor výrobku 
 
Název výrobku : Corian

®
 Solid Surface Material  

  
Relevantní identifikovaná použití artiklu a použití doporučená proti 
 
Nerelevantní pro artikl 
 
Podrobnosti o dodavateli informačního listu o artiklu 
 
Firma : Du Pont de Nemours (Luxembourg) S.a r.l. 
  Rue du General Patton / Contern 
  L-2984 Luxembourg 
  Lucembursko 
 
Telefonní :  +352-3666-1000 
 
E-mailová adresa :  sds-support@che.dupont.com 
 
Telefonní číslo pro naléhavé situace 
 
Telefonní číslo pro naléhavé 
situace 

: +1-860-892-7693 

 

Identifikace nebezpečnosti 

Klasifikace látky nebo směsi 
 
 
Nerelevantní pro artikl 
 
Prvky označení 
  

Nerelevantní pro artikl 
 

 
Údaje o výrobku 
 
Produkt jako takový není nebezpecný. 
Nebezpecnost tohoto produktu je spojena zejména s jeho zpracováním. 
Může tvořit hořlavé koncentrace prachu ve vzduchu (při zpracování). 
Materiál Corian® Solid Surface neemituje plyn při pokojové teplotě. Při vyšší teplotě se mohou uvolňovat malá 
množství methylmethakrylátu a butylakrylátu. Tato množství závisí na teplotě, době a jiných proměnných. 
 

Složení/ informace o složkách 

Označení výrobku : Poly(methylmethakrylát) s minerálním plnivem. 
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Složení artiklu 
    

Nerelevantní pro artikl 
 

Výše uvedené produkty vyhovují REACH; registrační číslo(a) nesmí být uděleno(a), protože látka(y) je(jsou) 
vyjmuta(y), dosud neregistrována(y) pod REACH nebo je(jsou) registrovaná(ány) jiným regulačním procesem 
(použití jako biocid, přípravky pro ochranu rostlin), atd. 

 
 
Pokyny pro první pomoc 

Popis první pomoci 
 
Vdechnutí : Bylo-li vdechnuto velké množství prachu nebo došlo k expozici dýmům z 

přehřátí nebo spalování, proveďte přesun na čerstvý vzduch.  
   
Styk s kůží : Žádná nebezpečí, která by vyžadovala speciální první pomoc.  
   
Zasažení očí : Pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a to i pod očními víčky.  
   
Požití : Žádná nebezpečí, která by vyžadovala speciální první pomoc.  
   
Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky  
 
Nerelevantní pro artikl 

 
Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 
 
Nerelevantní pro artikl 
 

 

Opatření pro hašení požáru 

   
Hasiva 
 
Vhodná hasiva : Vodní mlha, Hasicí prášek, Oxid uhličitý (CO2), Pěna 
 
Zvláštní rizika vyplývající z článku 
 
Specifická nebezpečí při 
hašení požáru 

: Zabraňte vzniku prachu; jemný prach rozptýlený v dostatečné koncentraci ve 
vzduchu v přítomnosti zdrojů zapálení je možným rizikem výbuchu. 

 : Nebezpečné produkty spalování Oxid uhelnatý Oxid uhličitý (CO2) Monomer 
methylmetakrylátu Aldehydy 

 
Pokyny pro hasiče 
Nerelevantní pro artikl 

 

Opatření v případě náhodného úniku 

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 
 
Opatření na ochranu osob   :  Zvláštní bezpečnostní opatření nejsou nutná.  

 
Opatření na ochranu životního prostředí 
 
Opatření na ochranu :  Není nutno provádět žádná opatření k ochraně životního prostředí.  



 
Informační list o artiklu 

  
Corian

®
 Solid Surface Material  

Verze 3.0   
Datum revize 17.03.2014   Cit. 150000004173 
 

3/7 
 
 

životního prostředí    
Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění  
 
Čistící metody   :  Nemělo by být umožněno hromadění prachu, který se ukládá na površích, 

protože může při uvolnění do atmosféry v dostatečné koncentraci tvořit 
výbušnou směs. Zabraňte rozptýlení prachu ve vzduchu (tj. Čistění 
zaprášených povrchů stlačeným vzduchem). Měly by být použity nejiskřící 
nástroje.  

 
Odkaz na jiné oddíly 
   
Nerelevantní pro artikl  
 

 
Zacházení a skladování 

Opatření pro bezpečné zacházení 
 
Pokyny pro bezpečné 
zacházení   
 

:  Nevdechujte prach. Nedýchejte páry nebo dýmy, které  se mohou uvolnit 
během zpracování. Před pracovní přestávkou a po skončení práce si umyjte 
ruce. Minimalizujte vznik a hromadění prachu. Měla by se zavést běžná údržba 
k zajištění, aby se na povrchu nehromadil prach. Suché prášky mohou vytvářet 
náboje statické elektřiny, jsou-li vystaveny tření při přesunu nebo operacím 
míchání. Proveďte přiměřená bezpečnostní opatření jako jsou elektrické 
uzemnění a propojení nebo inertní atmosféry.  
 

Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 
 
Požadavky na skladovací 
prostory a kontejnery   
 

:  Nejsou požadovány žádné speciální skladovací podmínky.  
 

Specifické konečné / specifická konečná použití 
 
Nerelevantní pro artikl 
 

 
Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 

 
 

Kontrolní parametry 
 
Pokud sub-sekce je prázdná, žádné hodnoty nejsou použitelné. 

 
Složky s parametry pro kontrolu pracoviště 
Typ 
Forma expozice 

Kontrolní 
parametry 

Aktualizace Základ Poznámky 

     
Dust (inhalable and respirable fraction)
PEL 
Prach. 

5,0 mg/m3 
 

01 2013 
 

CZ OEL  

     
Methylmethakrylát (Č. CAS 80-62-6)
TLV-C 150 mg/m3 

 
12 2007 
 

CZ OEL  
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PEL 50 mg/m3 
 

12 2007 
 

CZ OEL  

     
Butyl acrylate (Č. CAS 141-32-2)
TWA 11 mg/m3 

2 ppm 
 

12 2009 
 

EU ELV Orientační 

STEL 53 mg/m3 
10 ppm 
 

12 2009 
 

EU ELV Orientační 

TLV-C 20 mg/m3 
 

12 2007 
 

CZ OEL  

PEL 10 mg/m3 
 

12 2007 
 

CZ OEL  

     
Methylmethakrylát (Č. CAS 80-62-6)
TLV-C 150 mg/m3 

 
12 2007 
 

CZ OEL  

PEL 50 mg/m3 
 

12 2007 
 

CZ OEL  

     
Butyl acrylate (Č. CAS 141-32-2)
TWA 11 mg/m3 

2 ppm 
 

12 2009 
 

EU ELV Orientační 

STEL 53 mg/m3 
10 ppm 
 

12 2009 
 

EU ELV Orientační 

TLV-C 20 mg/m3 
 

12 2007 
 

CZ OEL  

PEL 10 mg/m3 
 

12 2007 
 

CZ OEL  

     
Omezování expozice 
 
Technická opatření   :  Doporučuje se, aby všechna zařízení na kontrolu prachu jako místní podtlakové 

větrání a systémy na přepravu materiálu, zapojená do manipulace s tímto 
produktem, měla pojistné ventily nebo protivýbušná zařízení nebo mělo okolní 
prostředí deficitní množství kyslíku. Zajistěte, aby systémy pro manipulaci s 
prachem (jako podtlakové větrání, sběrače prachu, nádoby a zpracovatelské 
zařízení) byly navrženy tak, aby zabránily úniku prachu do pracovní oblasti (tj. 
nedocházelo k úniku ze zařízení). Používejte pouze patřičně klasifikované 
elektrické zařízení a poháněné pracovní vozíky.  
 

Ochrana očí   :  Ochranné brýle  
 

Ochrana dýchacích cest : Za normálních podmínek není vyžadován žádný přístroj k ochraně dýchacího 
ústrojí. Protiprachové masky se doporučují při celkové koncentraci prachu nad 
10 mg/m3.  
 

 

Fyzikální a chemické vlastnosti 

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
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Forma  : pevný 
   
Barva : různý 
   
Zápach  : bez zápachu 
   
Bod vzplanutí : nevztahuje se 
   
Hustota :  1,6 - 1,8 g/cm3  
   
Rozpustnost ve vodě : nerozpustná látka 
Další informace 
Nerelevantní pro artikl 

 

Stálost a reaktivita 

 
Reaktivita : Nerelevantní pro artikl 
 
Chemická stabilita : Nerelevantní pro artikl 
   
Možnost nebezpečných 
reakcí 

:  data neudána 

   
Podmínky, kterým je třeba 
zabránit 

: Za normální situace nelze očekávat. Za normálních podmínek stabilní.  

 
Neslučitelné materiály : Nerelevantní pro artikl 

 
Nebezpečné produkty 
rozkladu 

: Monomer methylmetakrylátu 
n-butyl akrylát 
Butyl acrylate 

 

 
Toxikologické informace

  
Informace o toxikologických účincích 
  
Akutní orální toxicitu   
  
 Odhad akutní toxicity : > 2 000 mg/kg 
 Metoda: Výpočetní metoda  

 
Akutní inhalační toxicitu   
  
 Odhad akutní toxicity : > 5 mg/l 
 Metoda: Výpočetní metoda  

 
Další informace 
  
 U tohoto výrobku nejsou známy žádné zdraví škodlivé úcinky.  

 

Ekologické informace 
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Toxicita 
 
Perzistence a rozložitelnost 

 
 Nerelevantní pro artikl 
 
Bioakumulační potenciál 

 
 Nerelevantní pro artikl 
 
Mobilita v půdě 
 
 Nerelevantní pro artikl 
 
Výsledky posouzení PBT a vPvB 
  
 Nerelevantní pro artikl 
 
Jiné nepříznivé účinky 
 
Dodatkové ekologické informace 
  
 U tohoto výrobku nejsou známy žádné ekotoxikologické účinky.  

 
Pokyny pro odstraňování 

Metody nakládání s odpady 
 
Výrobek :  Může být v souladu s místními předpisy uloženo na skládku nebo spáleno.  
 

Další informace 

 
Akronymy a zkratky 
 
ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 
ATE Odhad akutní toxicity 
Č. CAS Číslo registru služby chemických zkratek 
CLP Klasifikace, označení a balení 
EbC50 Koncentrace, při které je pozorováno 50% snížení biomasy 
EC50 Medián účinku koncentrace 
EN Evropská norma 
EPA Agentura pro ochranu životního prostředí 
ErC50 Koncentrace, při které je pozorováno 50% inhibice rychlosti růstu 
EyC50 Koncentrace, při které je pozorováno 50% inhibice výtěžku 
IATA_C Mezinárodní sdružení leteckých dopravců (Cargo) 
předpisu IBC Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí pro hromadnou přepravu 

nebezpečných chemikálií 
ICAO Mezinárodní organizace pro civilní letectví 
ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci 
IMDG Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí 
LC50 Medián smrtelné koncentrace 
LD50 Medián smrtelné dávky 
LOEC Nejnižší koncentrace s pozorovaným účinkem 
LOEL Nejnižší mez citlivosti 
MARPOL Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí 
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n.o.s. Bez bližší specifikace 
NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku 
NOAEL Úroveň expozice, při které není pozorován nepříznivý účinek 
NOEC Žádný pozorovaný účinek koncentrace 
NOEL Žádná pozorovaná úroveň účinku 
OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
OPPTS Úřad pro prevenci, pesticidy a toxické látky 
PBT Stálý, Bioakumulativní a Toxický 
STEL Mezní hodnota krátkodobé expozice 
TWA časově vážený průměr 
vPvB velmi Stálý a velmi Bioakumulativní 
 
Další informace 
 
Před použitím si přečtěte bezpečnostní informace firmy DuPont.  
® Registrovaná ochranná známka firmy E.I. du Pont de Nemours and Company  
 
Podstatná změna proti předchozí verzi je označena dvojitým pruhem. 

 
 
Informace poskytované v tomto informačním listu o artiklu odpovídají našim nejlepším znalostem, informacím a 
přesvědčení k datu jeho vydání. Informace jsou zamýšleny pouze jako vodítko pro bezpečné zacházení, zpracování, 
skladování, přepravu, zneškodnění a uvolnění a nejsou zárukou nebo specifikací jakosti. Výše uvedené informace 
se vztahují pouze na specifický/é materiál/y uvedený/é v tomto listu a nemusí platit pro tento/tyto materiál/y použitý/é 
v kombinaci s jinými materiály nebo jiným procesem nebo pro změněný nebo zpracovaný materiál, pokud to není 
specifikováno v textu. 
 

 
 


