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KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV PRE SKLENENÉ MATERIÁLY 

GFRP Е - sklo 
 

1. Identifikácia chemických výrobkov a informácie o výrobcovi 
 

1.1 Názov produktu: Neprerušované sklenené vlákno pre vystužovanie typu Е-sklo: 
· Závoj zo skleneného vlákna (Sklenený závoj) 
· Rohože zo skleneného vlákna (Sklomat) 
· Predpriadza zo skleného vlákna (Roving) 
· Sklenená látka z predpriadze (Rovingová látky) 
· Kombimat (sklenená látka spolu so sklomatom prešitá niťou ) 
· Koremat (rohož pre  RTM) 
 

 Výrobca: ООО «ECOPOL».  
606010 Rusko, Nizhny Novgorodoský kraj, m. Dzeržinsk, ul. Suvorová, 35. 
Telefón: +7 8313 230351; 230839; 230781; 230746 
Tel/fax: +7 8313 254103; 274016 
 

1.2 Relevantné identifikovateľné použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú.  
 
Výrobok je určený len na priemyselné alebo profesionálne použitie. 
 
  1.3 Havarijné kontaktné číslo: 
  V prípade vzniku mimoriadnej udalosti obráťte sa na Národné centrum pre neodkladnú pomoc. 
 

2. Zloženie/informácie o komponentoch 
 
Vystužené sklenené vlákna sú dodávané v tváre nasledujúcich vystužených vlákien: 
· Sklenený závoj  20 g/m2, 30 g/m2, 50 g/m2, 80 g/m2 
· Sklomat 100 g/m2, 225 g/m2, 300 г´g/m2, 380 g/m2, 450 g/m2, 600 g/m2 800 g/m2 
· Roving pre vitie  600 - 9600 tex 
· Roving pre naprášenie  1200, 2400 tex 
· Rovingová látka 200 g/m2, 400 g/m2, 600 g/m2, 800 g/m2 
· Kombimat 600/300 g/m2 , 800/450 g/m2 
· Koremat 450/180/450 x 1250mm, 450/250/450 x 1250mm 
Tieto produkty sú označené  v súlade so smernicami EHS 67/548 od 27/06/1967 a sú stotožnené so 
sklom «Е» s uvedeným obsahom . Pri použití rohoži a závojov je sa používa SPOJIVO . 
Е-sklo je borosilikatná hliníkovovápniková látka. 
Zloženie skla je zmes chemických látok používaných v sklenených prameňoch. Maximálna hodnota je 2%. 
Chemické zloženie skla 
SiO2 53-60% 
Alkalické oxidy (Na2O, K2O) <2% 
Alkalické pôdové oxidy  (CaO, MgO…) 20-25% 
B2O3 0-9% 
Al2O3 11-15.5% 
TiO2 0-3% 
Ako základ zmesi sa používajú vysoko molekulárne polyméry , ktoré nie sú zaradené medzi nebezpečné látky v súlade s  Európskym 
zoznamom komerčných chemický látok z roku 1981 (EINECS), a taktiež v súlade s nasledujúcimi dodatkami Európskemu zoznamom 
nových priemyselných chemických látok (ELINCS). 
Vo výhradne zriedkavých prípadoch v zložení látok sa používajú aktívne komponenty polymérov a monomérov , uvedených v týchto 
Zoznamoch. V spojitosti s tým , že aktívne komponenty sa vystavujú polymérizácii  v procese výroby skla triedy E, tak vzniknuté  
polyméry nie sú ohrozujúce pre ostatných. 
Druhý komponent, ktorý sa nachádza prakticky v každom výrobku, sú kremíkové organické látky. Zloženie týchto látok predstavuje  
menej ako 1% a menej ako 0,02% od spoločnej hmotnosti skiel triedy E. Výrobca oceňuje stupeň rizika  ako zanedbateľne nízky ; bez 
ohľadu na to, že sa nachádzajú medzi nebezpečnými látkami, ich obsah je veľmi malý , a okrem toho sa zúčastňujú polymerizácie v 
štádiu výroby sklenených prameňov С. 
Je dovolené používanie iných látok. Spravidla, ich obsah je na nízkej úrovni (menej ako 0,1% hmotnostných) a tieto látky sa 
nenachádzajú v zoznamoch nebezpečných látok. 
Spojiva pre závoje a rohože – sú to vysoko molekulárne polyméry, s mierou usadenia menej ako 10%, ktoré sa zúčastňujú na 
polymerizácii na neprerušovaných alebo sekaných prameňov skla alebo na závojoch. 
Tieto lásky nie sú obsiahnuté v zozname nebezpečných látok. 
Ak bude nevyhnutné, zdravotníckym inštitúciám môžu byť poskytnuté čísla pre rubrikátor (CAS) pre používané spojenia , ktoré sú 
uvedené v zoznamoch EINECS alebo ELINCS, no tieto čísla nepodliehajú  разглашению vyzradeniu zdravotníckymi zariadeniami. 
 

3. Identifikácia hrozieb 
 
Sklenené vlákna, používane na vystužovanie , nie sú nebezpečné. 
Chemické parametre sú podrobné rozobrané v oddiele 2. 
Výsledky farmakologickej a toxikologickej kontroly sú uvedené v oddiele 11. 
Dôležité si pamätať , že tieto vlákna sa nedajú vdýchnuť (t.j. že sa nedostanú do pľúc ). Je to podmienené tým, že ich diameter prevyšuje     
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 3 mikróny  (diameter väčšiny priadzí prevyšuje  10 mikrónov). A však aj po spracovaní ,  veľkosť  tenkého dispersného prášku  oveľa  
prevyšuje 5 mikrónov, a vo vzťahu dĺžky a diametru  prevyšuje hodnotu 3. Tieto označenia sa používajú ako štandard pre získanie 
porozumenia, týkajúcich sa vdýchnutých vlákien.  
Väčšina normatívov a prieskumov pre inhalačné vlákna sú nepoužiteľné vo vzťahu k neprerušovanému vláknu , používaného na 
vystužovanie. 
Napríklad: 
· hraničný obsah vlákien v atmosfére  (1,5 vlákien /cm³), uvedené v cirkuláre Ministerstva práce Francúzska  číslo 95/04 od 12/01/1995 
(dodatok k cirkuláru  19/07/1982), nezahŕňa sklenené vlákna pre vystužovanie. 
· Index rizika  zhubných ochorení KI, určený v Nemecku ako TRGS 905, nerozprestiera sa na  neprerušované  sklenené vlákna. 
· Ani jeden z prieskumov , uskutočnených  k dnešnému dňu epidemiologickými laboratóriami , neumožnil poskytnúť zdôvodnené údaje o 
karcinogénnych rizikách рисках sklenených vlákien pre vystužovanie . Výskumy , počas ktorých boli urobené injekcie do pobrušnice ,  
nedovolili  určiť  mieru rizika vzniku  zhubných nádorov v pľúcach  alebo pohrudnici, no nastavili  obmedzenú mieru  rizika pre  brušnú 
dutinu . Uskutočnené výskumy  nemajú žiadny vzťah k  bežnému používaniu skleneného vlákna. 
Známou hrozbou pre zdravie je podráždenie  prameňmi sklenených vlákien pre vystuž  s neprerušovanou niťou . Toto podráždenie  
má čisto mechanickú a dočasnú povahu . Po skončení používania, podráždenie zmizne . 
Nepriaznivé účinky  môžu zasiahnuť kožu , zrakové organy , tak isto horné dýchacie cesty. 
Boli spozorované niektoré prejavy alergickej reakcie . Všetky zmesi sú preskúmané na alergické reakcie vo vlhkom stave  počas 
pracovného stavu nariadení výrobcu, a používajú sa len v tom prípade , ak je alergický prah veľmi nízky. 
 

4. Prvá pomoc 
 
Pri inhalácii : Vyniesť z oblastí kontaktu 
Pri požití : Umyť ústa 
Pri kontakte s očami : Umyť oči s prúdiacou vodou alebo si spraviť vaničku pre oči 
Pri kontakte s pokožkou: Umyť s teplou vodou a mydlom, prehnané netrieť 
Alergia : Vyniesť z oblastí kontaktu  
 

5. Protipožiarne opatrenia  
 
V prípade požiaru môže byť poškodený len obal  (plastový povrch , papier , kartón , drevo ), a taktiež nepatrné množstvo  látky alebo  
spojiva . Spaľovacie produkty , v podstate , sú oxid uhličitý a vodná pára . Je možný vznik  malého množstva  oxidu uhličitého  a iných 
látok môže vyvolať nevyhnutnosť  používať ochranné pomôcky  pri veľkých zdrojoch spaľovania . 
Odporúčané protipožiarne  prostriedky : voda alebo prášok  
 

6. Opatrenia pri náhodnom uvoľnení  
 
Osobné ochranné prostriedky : 
Viď oddiel  8 
Ochrana životného prostredia: 
V pokusoch na vyluhovanie odpad zo skleneného vlákna  neviedli k vzniku značného množstva nebezpečných produktov , a samozrejme 
, ich môžeme zaniesť do kategórie inertných priemyselných odpadov dokonca k  bežným priemyselným  odpadom, ako to je uvedené  v 
národných a miestnych zákonodarných inštitúcií. 
Upratovanie : 
Upratať s vysávačom , kefou alebo vyhodiť s pomocou lopaty do kontajneru , ktoré sa bežne používajú na sklenený odpad. 
 
 

7. Skladovanie a zaobchádzanie 
Zaobchádzanie (technické prostriedky/bezpečnostné opatrenia/bezpečnostné inštrukcie 
pre zaobchádzanie): 
“CITLIVÍ” ľudia sa musia vyhnúť opakovanému kontaktu s pokožkou.  
Skladovanie: 
Technické prostriedky  Uloženie paliet  jedna na druhu  a však nie viac ako 3-х (paliet) 
Podmienky skladovania teplota  vlhkosť  
Skladovať čo najďalej od vody , v suchom , chladnom, uzavretom prostredí 
- nie viac ako 35 ºС 
- nie viac ako  65 % 
Nekompatibilné materiály : nie sú 
Obal  : produkt sa musí nachádzať v pôvodnom balení . Vyhnúť sa manipulácii. 
 

8. Kontrola expozície/ osobné ochranné prostriedky  
 
Technické prostriedky : 
Z dôvodu dráždivej povahy prachu sa odporúča : 
· používať ochranný krém , rukavice , odev s dlhým rukávom , masku a okuliare pre ľudí s citlivou pokožkou alebo pri veľkom množstve 
prachu pri používaní.  
· Je potrebné použiť všetky prostriedky, ktoré sú k dispozícii (odsávanie , zmena spôsobu výroby  pre zníženie vzniku prachu …) pre 
zmenu vlákien, ktoré majú dráždivé účinky.  
Kontrolné parametre : 
Pri hodnotení účinkov produktu nezistili sa žiadne špeciálne kritéria  (viď oddiel  2) s výnimkou obsahu inertného prachu , t,j,  5 mg/m³ 
Ochrana dýchacích organov : v niektorých prípadoch pri vzniku  veľkého množstva prachu  je nevyhnutné používať  masky  FP1, alebo 
vhodnejšie , FP2, ktoré sú schválené EHS . Napríklad , v súlade s predpismi (NIOSH) a ( MSHA) môžu byť použité  respirátory typu  3M 
8710 alebo  3M 9900. 
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Ochrana rúk a odhalených časti tela : pracovné rukavice , odev s dlhým rukávom a dlhé nohavice aby sa vyhlo podráždeniu . Ľudia s 
citlivou pokožkou si musia naniesť ochranný krém na odhalené časti tela.  
Ochrana zrakových organov : ochranné okuliare alebo masky.  
 

9. Fyzikálne a chemické vlastnosti  
 
Fyzikálny stav  tvrdý  
Tvar  sklenené vlákno pre vystužovanie s neprerušovanou niťou  
Farba  biela  
Zápach nie je , s výnimkou ľahkej sladkej alebo kyslej vône , pri otvorení balenia . Existencia tejto vône nepoukazuje na toxicitu produktu. 
PH sa nepoužíva  
Teplota zmeny fyzického stavu : 
Teplota zmäkčenia (Litlton) cca  1140°C 
Teplota topenia cca 1238°C 
Teplota rozkladu  rozklad spojív sa začína pri  180°C 
Teplota vzplanutia  nie je k dispozícii  
Nebezpečenstvo explózie  nie je k dispozícii  
Hustota 2,53 g/cm³ 
Rozpustnosť  veľmi nízka vo vode. Čiastočná alebo úplná rozpustnosť vo väčšine organických rozpúšťadiel.  
 

10. Stabilita a reaktivita  
 
Stabilita : 
Stabilný v prípade bežných podmienok používania a skladovania ako aj v predpokladaných.  
Možné hrozby: 
Pramene skleneného vlákna pre vystužovanie sú pevné a stabilné a nevyvolávajú žiadne nebezpečné reakcie.  
Nebezpečné produkty rozkladu: 
V podmienkach dlhodobého horenia okrem vodnej páry a  CO2 v dôsledku zhorenia  
môžu vzniknúť menšie množstva  CO a NOx. 
 

11. Тoxikologické informácie  
 
Krátkodobe toxické účinky  nie sú 
Lokálne účinky  pravdepodobnosť podráždenia (см. раздел 2,3,7,8) 
Citlivosť : nízka pravdepodobnosť vzniku alergie  
Karcinogénne rizika  na kongrese v júni  1987 (WHO) a  (IARC) urobili prehľad vo všetkých laboratórnych pokusoch s  
živočíchmi  a epidemologických výskumoch  vo vzťahu  sklenených vlákien s neprerušovanou niťou . Prišli na to, že pramene skleneného 
vlákna pre vystužovanie  nie sú zaradené do klasifikácie chemických látok и preto môžu byť zaradené medzi  MMMF (umelé minerálne 
vlákna ) skupina 3. 
Na kolokviu v roku  1987  (ILO) a (PISC) prišli k rovnakému zisteniu . 
Nové výskumy  neumožnili zistiť niečo nové vo vzťahu k tejto otázke. Uskutočňovaná momentálne Európskou komisiou  činnosť pre 
klasifikáciu  MMMF  nezahrňuje do seba  sklenené vlákna pre vystužovanie, keďže sa nedajú vdýchnuť  (diameter je väčší ako 3 
mikróny) a niesu v klasifikácii z  3 (IARC). 
Mutagénne rizika : nie sú žiadne  
 

12. Ekologické informácie  
 
Sklo triedy  С nepodlieha biochemickému rozkladu. 
Látky sú organickým materiálom , ktorý sa pomaly a čiastočne rozpúšťa vo vode . V dôsledku nízkeho obsahu  komponentov  zmesi, a 
taktiež z dôvodu malej rozpustností  nie sú klasifikované ako nebezpečné  a pramene skleneného vlákna nemajú nebezpečné 
toxikologické účinky.  
V súlade s Montreálskym protokolom  1987  (Trieda 1 alebo  Trieda  2) na sklenené vlákna a materiály sa nepozerá ako na produkty , 
ktoré môžu narušiť ozónovú vrstvu . Tieto zoznamy sú zahrnuté do normatívu EÚ № 3093/94 a do rozdielu VI dodatkov  k "Aktu o čistom 
ovzduší ” z (EPA). 
Sklenené vlákna a spojiva neobsahujú mnoho chloristý bifenol  a ine polyaromatické produkty  tohto typu . Taktiež neobsahujú ťažkú oceľ  
v slobodnom tvare . Použitie skla  je jednou z bežných metód zisťovania stôp rôznych druhov ocele , v ktorých  môžu byť obsiahnuté  
látky (napríklad , Ti) a vyluhovanie je malé.  
 

13. Opatrenia pri zneškodňovaní  
 
V závislosti od miestnych zákonodarcov na  odpady zo skleneného vlákna pre vystužovanie  sa môže pozerať ako na inertné odpady 
alebo ako obyčajné priemyselné odpady . Tieto odpady môžu byť pochované na určitých špeciálnych smetiskách . 
Odpady zo skleneného vlákna  sa nemôžu spáliť. 
Nezašpinený kartón , drevo , plast  (fólie a sáčky ) a balenie môžu byť zneškodnené podľa špeciálnych ustanovení  (napr, pre повторной 
opakované spracúvanie alebo pre použitie ako pohonnej látky ). 
 

14. Informácie o doprave  
 
Medzinárodne pravidla  
V súlade s medzinárodnými pravidlami pramene skleneného vlákna pre vystužovanie nie sú evidované ako nebezpečné látky  a pre ich 
prepravu nie sú žiadne špeciálne požiadavky.  
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15. Regulačná informácia  

 
Na pramene skleneného vlákna pre vystužovanie  sa nedáva označenie ako na nebezpečné materiály. 
Uplatňujú sa základne hygienické a technické pravidla.  
 

16. Iné informácie  
 
Pramene skleného vlákna pre vystužovanie  s neprerušovanou niťou nie sú uvedené EINECS, CAS, TSCA (Akt o kontrole toxických 
látok ) alebo  TRGS (Technische Regeln für Gefährstoffe). V niektorých prípadoch sa na označenie používa  klasifikácia  (CAS), 
používaná pre surovinové materiály, podliehajúcich použitiu skla: № 65997-17-3 
Pramene nepotrebujú špeciálne označenie , podmienok skladovania a dopravy. 
Potravinársky priemysel: 
Daný dokument  neodoberá zodpovednosť  zo spotrebiteľov za bezpečné používanie uvedených materiálov.  


