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PŘEHLED BEZPEČNOSTI MATERIÁLU
Prusament PETG od Prusa Polymers

odpovídá nařízení ES č. 1907/2006 (REACH)

1 IDENTIFIKACE LÁTKY A SPOLEČNOSTI
Název produktu: Prusament PETG, všechny barvy
Chemický název: Kopolyester
Chemická rodina: Termoplast
Použití: 3lament pro Di tksR
Výrobce / dodavatel: Prusa .esearch azsz
Partyá1nsR1 8// 7 0a
80ČČČ Praha 0
+esR1 republkRa
4 26Č 666 6fD 08/
kn@odprusaD(zcá

2 IDENTIFIKACE RIZIKA

2.1 KLASIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI
Klasijkace: řnaíSáenS řE)č gz 860676ČČ/č
Neěedná se o nebezpečnou látku nebo smŽs.

2.2 PRVKY NA ETIKETĚ
)ymboly 7 pkRto:ramyÚ éádnú

)k:n1lnS slovaÚ éádná
j(aée o nebeápegnostkÚ éádnú

PoRyny pro beápegnB áach1áenSÚ éádnú
PCT a vPvC l1tRyÚ Neěsou k dispozici žádnú ydaěe

2.3 OSTATNÍ NEBEZPEČÍ
Není známo.

3 SLOŽENÍ A INFORMACE O SLOŽKÁCH
ýhemkcRL n1áevÚ Kopol>ester. Výrobek založený na kopol>esteru s přísadami. Koncentrace kopol>esteru% 97T
Klask3RaceÚ

ýhemkcRL n1áev Klask3Race

kopol>ester i)iÚ 5ato látka není klasijkována podle smŽrnice 
67/4L8 / EHS

Kopol>ester ýžPÚ NEKIASFOFKÁV*N

i)iÚ SmŽrnice 67/4L8 / EHS.

ýžPÚ Nařízení č. 1272/2008 .:

4 PRVNÍ POMOC

4.1 POPIS OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI
ůů Vdechnutí: ůů Po vdechnutí produktď rozkládaěícího se pol>meru přive,te postiženú osob> na čerstvý vzduch. V případŽ potřeb> zavoleěte lúkaře.

Pík áasaůenS ogSÚ ÁkamžitŽ v>pláchnŽte velkým množstvím vod>Z a to i pod víčk>Z po dobu neěmúnŽ 14 minut. ÁkamžitŽ v>hledeěte lúkařskou pomoc.
Pík styRu s RNůSÚ Po kontaktu s horkým pol>merem pokožku r>chle ochla,te studenou vodou. V případŽ potřeb> zavoleěte lúkaře.

PoůktSÚ Mavoleěte lúkaře nebo zvažte v>volání zvracení. V>pláchnŽte ysta vodou. V případŽ potřeb> zavoleěte lúkaře.



4.2 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘÍZNAKY A ÚČINKY, AKUTNÍ A ODDÁLENÉ
K popáleninám b> mŽlo být přistupováno steěnŽ ěako k popáleninám vzniklým teplem. xateriál se odpoěí ěakmile doěde k lúčeníZ tudíž není nutnú 
okamžitú odstranŽní z kďže.

4.3 INDIKÁTORY NUTNÉ OKAMŽITÉ PÉČE A ZVLÁŠTNÍHO ZACHÁZENÍ
OebeápegSÚ Kontakt s roztavenou látkou / produktem mďže zpďsobit vážnú popálení kďže a očí.
žBgbaÚ Iúčte s>mptomatick>.

5 OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
Fbecn1 nebeápegS poů1ruÚ xateriál mďže akumulovat statickú náboěeZ kterú mohou zpďsobit elektrickou ěiskru (zdroě zapálení). Používeěte správnú 
postup> vázání a/nebo uzemnŽní.

5.1 HASÍCÍ PROSTŘEDKY
Vhodná hasiva: VodaZ Á-id uhličitý (CÁ2)Z suchú chemikálie. Nevhodná hasiva š V>soký tlak vod> mďže rozňířit oheB

5.2 ZVLÁŠTNÍ NEBEZPEČÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z LÁTKY NEBO SMĚSI
Spalování produkuěe ňkodlivú a to-ickú výpar>Z o-id uhelnatýZ o-id uhličitý. Práňkový materiál mďže tvořit výbuňnú smŽsi prachu a vzduchu

5.3 DOPORUČENÍ PRO POŽÁRNÍKY
Používeěte dýchací přístroě nezávislý na přetlaku (SCJA) a ochrannú hasicí odŽv> (včetnŽ hasičskú přilb>Z kabátuZ kalhotZ bot a rukavic). Při haňení 
požáru se v>hnŽte kontaktu s tímto materiálem. Pokud ěe  kontakt nev>hnutelnýZ zvolte hasicí odŽv s dýchacím přístroěem nezávislým na přetlakuZ 
který ěe plnŽ odolný proti chemikáliím. V případŽ požáru: Chla,te nádob> / nádrže vodou stříkaěící vodou. K chlazení uzavřených nádob lze použít 
vodní mlhu. Uemný prach rozptýlený ve vzduchu se mďže vznítit. Rizikďm vznícení s následným ňířením plamene nebo sekundárním výbuchďm se 
musí zabránit tímZ že se zamezí hromadŽní prachuZ např. na podlahách a římsách.

6 OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1 OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE OSOB
Používeěte osobní ochrannú pomďck> podle potřeb>. V>varuěte se kontaktu s kďží a očima. ÁdstraBte vňechn> předmŽt>Z kterú b> mohl> zpďsobit 
zapálení. MameteěteZ ab>ste předeňli nebezpečí uklouznutí. Používeěte doporučenú osobní ochrannú pomďck> (viz oddíl 8).

6.2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
NedovolteZ ab> materiál kontaminoval podzemní vodu. Nesplachuěte do povrchových vod ani do kanalizačního s>stúmu.

PÁS5YPÍ A xA5ERF*I PRÁ MADRéENČ A ŠFĚ5fNČ V>varuěte se v>tváření prachu. Mameteěte do vhodnú nádob> k likvidaci. V případŽ yniku nebo 
náhodnúho yniku ingormuěte přísluňnú or3án> v souladu se vňemi platnými předpis>.

7 MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

7.1 OPATŘENÍ PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ
Mamezte st>ku s kďží a očima. Nízkú nebezpečí při bŽžnú prďm>slovú nebo komerční manipulaci. Yživatelú b> mŽli být chránŽni před možným 
kontaktem s roztaveným materiálem. Doporučuěe se dostatečnú vŽtrání na pracoviňti. Hořlavý produkt. xinimalizuěte tvorbu a hromadŽní prachu.

7.2 PODMÍNKY PRO BEZPEČNÉ SKLADOVÁNÍ, VČETNĚ JAKÝCHKOLI NEKOMPATIBILIT
Skladuěte v pďvodních obalech chránŽných před nadmŽrným teplemZ přímým slunečním zářenímZ prachem a kondenzovanou vodou. ChraBte před 
vlhkostíZ produkt mďže být h>3roskopický. Skladuěte na chladnúm suchúm místŽ (4š°4 ÚC). Pokud nepotřebuěete vlákno delňí dobuZ vložte ěeě zpŽt do 
nádob> s připoěeným silika3elem. Spotřebuěte do 1 roku od výrob>. V>varuěte se kontaktu s potravinami. ÁdstraBte vňechn> možnú zdroěe vznícení.

7.3 ZVLÁŠTNÍ KONCOVÁ POUŽITÍ
5ermoplastický materiál pro ODx °D tisk

8 OMEZENÍ VYSTAVENÍ LÁTCE / OSOBNÍ OCHRANA

8.1 VHODNÉ TECHNICKÉ KONTROLY
V>varuěte se kontaktu s kďžíZ očima a sliznicemi. Mamezte dlouhodobúmu nebo opakovanúmu kontaktu s pokožkou. Vžd> dodržuěte opatření osobní 
h>3ien>Z ěako ěe m>tí po manipulaci s materiálem a před ěídlemZ pitím a / nebo kouřením.

8.2 OSOBNÍ OCHRANA
Fchrana ogSÚ nev>žaduěe se pro °D tisk ODx



Fchrana RNůeÚ není v>žadována pro ODx °D tisk

Fchrana (LchacSch cestÚ není nutná pro ODx °D tisk

Fchrana ruRouÚ MabraBte kontaktu s roztaveným materiálem
TechnkcR1 opatíenSÚ Používeěte doporučenú teplot> tiskuZ ab>ste zabránili hromadŽní rozkládaěícího se produktu v pracovním prostoru a zaěistŽte 
dostatečnú vŽtrání. MaěistŽte vŽtráníZ ab>ste zabránili hromadŽní prachu v pracovním prostoru.
FmeáenS tLRaéScS se ůkvotnSho prostíe(SÚ NedovolteZ ab> produkt pronikl do vodních zdroěď nebo do pďd>.

9 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
VyákcRB sRupenstvSÚ Pevnú
Záhle(Ú Jarevný plastový drát

H1pachÚ Jez zápachu
pMÚ Neěsou k dispozici žádná data

Teplota t1nSÚ% 220 ÚC

Co( varu 7 roámeáS bo(u varuÚ ťdaěe neěsou k dispozici
TlaR p1ryÚ Neěsou k dispozici žádná data

Mustota parÚ Neěsou k dispozici žádná data
.ychlost o(paíov1nSÚ Neěsou k dispozici žádná data

ě-rn1 tShaÚ% 1 3 / cm°

Teplota roáRla(uÚ 5epelná stabilita neb>la testována. Při normálních provozních teplotách se očekává nízkú riziko stabilit>.
Teplota samovánScenSÚ Neěsou k dispozici žádná data

MoílavostÚ Uemný prach rozptýlený ve vzduchu se mďže vznítit
žkmkty hoílavostk ve vá(uchuÚ Neěsou dostupnú žádnú ingormace

.oápustnost ve vo(-Ú zanedbatelná

.oápustnost v éknLch roápoušt-(lechÚ Není určeno

.oá(-lovacS Roe3ckent řnxocatnol 7 vo(ačÚ Neěsou k dispozici žádnú ydaěe

iynamkcR1 vksRoáktaÚ Neěsou k dispozici žádná data
KknematkcR1 vksRoáktaÚ Neěsou k dispozici žádná data

ZLbušnB vlastnostkÚ Neěsou k dispozici žádná data

FAk(agnS vlastnostkÚ Neěsou k dispozici žádnú ydaěe

10 STÁLOST A REAKTIVITA
.eaRtkvktaÚ Ma normálních podmínek použití se neočekává.

ýhemkcR1 stabklktaÚ Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.
ěoůnost nebeápegnLch reaRcSÚ éádnú se neočekávaěí za podmínek bŽžnúho používání.

Po(mSnRy, RterLm ée tíeba áabr1nktÚ Při pokoěovú teplotŽ žádnú.
OeslugktelnB materk1lyÚ V>varuěte se silným o-idačním činidlďm. V>varuěte se udržování roztavenú pr>sk>řice po delňí dobu při zvýňených teplotách. 
Delňí e-pozice mďže zpďsobit de3radaci pol>meru.

OebeápegnB pro(uRty roáRla(uÚ Při hoření vznikaěí ňkodlivú a to-ickú výpar>Z o-id uhelnatý (CÁ)Z o-id uhličitý (CÁ2).

11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1 INFORMACE O MOŽNÝCH ZPŮSOBECH EXPOZICE
Z(echnutSÚ Není známo.

PoůktSÚ Není známo.

Pík styRu s RNůSÚ Roztavený materiál zpďsobuěe tepelnú popálenin>.
Pík áasaůenS ogSÚ Roztavený materiál zpďsobuěe tepelnú popálenin>.

11.2 INFORMACE O TOXICOLOGICKÝCH ÚČINCÍCH
ŽRutnS toAkckta řor1lnSčÚ Neěsou k dispozici žádnú ydaěe.
ierm1lnSÚ Neěsou k dispozici žádná data.

Z(echnutSÚ Neěsou k dispozici žádná data.
ToAkckta opaRovanB (1vRyÚ Neěsou k dispozici žádnú ydaěe.

JSravost 7 po(r1ů(-nS RNůeÚ Neěsou k dispozici žádnú ydaěe.

Z1ůnB pošRoáenS ogS 7 po(r1ů(-nS ogSÚ Neěsou k dispozici žádnú ydaěe.
)enákbklkáace (LchacSch cest nebo RNůeÚ Neěsou k dispozici žádnú ydaěe.

ěuta:enktaÚ Neěsou k dispozici žádnú ydaěe.
Karckno:enktaÚ Neěsou k dispozici žádnú ydaěe.

°



.epro(uRgnS toAkcktaÚ Neěsou k dispozici žádnú ydaěe.

)TFT š ěednorázová e-pozice: Neěsou k dispozici žádnú ydaěe.

)TFT š opakovaná e-pozice: Neěsou k dispozici žádnú ydaěe.
OebeápegS v(echnutSÚ Neěsou k dispozici žádná data.

úknB nepíSánkvB IgknRyÚ Neěsou k dispozici žádnú ydaěe.

12 EKOLOGICKÉ INFORMACE
ŽRutnS toAkckta pro rybyÚ Neěsou k dispozici žádnú ydaěe.

Zo(nS beáobratlSÚ Neěsou k dispozici žádnú ydaěe.
ýhronkcR1 toAkckta pro rybyÚ Neěsou k dispozici žádnú ydaěe.

Zo(nS beáobratlSÚ Neěsou k dispozici žádnú ydaěe.
ToAkckta pro vo(nS rostlknyÚ Neěsou k dispozici žádnú ydaěe.

CkoaRumulagnS potenck1lÚ Neěsou k dispozici žádnú ydaěe.

ěobklkta v pN(-Ú Neěsou k dispozici žádnú ydaěe.
ZLsle(Ry posouáenS PCT a vPvCÚ Neěsou k dispozici žádnú ydaěe.

úknB nepíSánkvB IgknRyÚ Neěsou k dispozici žádnú ydaěe.

13 POKYNY K LIKVIDACI
Hpracov1nS o(pa(uÚ Iikviduěte v souladu s místními předpis>. NemŽlo b> doěít k uvolnŽní do životního prostředí. NeznečiňGuěte ěezeraZ řek> ani 
příkop> chemikálií nebo použitými nádobami. Nev>hazuěte do bŽžnúho domovního odpadu. 5řídit ěako plastový odpad.
CalenSÚ Iikviduěte v souladu s místními předpis>.

14 INFORMACE K PŘEPRAVĚ
Iátka není klasijkována ěako nebezpečná pro přepravu. 5řída ADR není re3ulována. 5řída RFD není re3ulována. 5řída FxDó není re3ulována. 5řída 
FA5A není re3ulována.

15 REGULAČNÍ INFORMACE
T)ýŽ řamerkcRL á1Ron o Rontrole toAkcRLch l1teRčÚ 5ento produkt ěe uveden v seznamu 5SCA. Veňkerú nečistot> přítomnú v tomto produktu ěsou 
v>ěmut> ze seznamu.
i)ž řKana(sRL seánam (om1cSch l1teRč a ýEPŽ řKana(sRL á1Ron o ochran- ůkvotnSho prostíe(SčÚ 5ento produkt ěe uveden na DSI. Veňkerú 
nečistot> přítomnú v tomto produktu ěsou v>ěmut> ze seznamu.
ŽÍý) 7 OÍýOŽ) řaustralsRL seánam chemkcRLch l1teR a vnktrost1tnS systBm oánamov1nS a ho(nocenS prNmyslovLch chemkR1lkSčÚ 5ento 
produkt ěe uveden na AFCS nebo ěinak splBuěe požadavk> NFCNAS.
ěÍTÍ řúaponsR1 píSrugRa eAkstuéScSch a novLch chemkcRLch l1teRčÚ 5ento produkt ěe uveden v příručceZ nebo b>l v Uaponsku schválen oznámením 
o novú látce.
Eýž řRoreésRL á1Ron o Rontrole toAkcRLch l1teRčÚ 5ento produkt ěe uveden na seznamu v Koreěi nebo ěinak splBuěe koreěský zákon o kontrole 
to-ických látek.

VklkpSnsRL soupks řPÍýý)čÚ 5ento produkt ěe uveden na jlipínskúm soupisu nebo ěinak v>hovuěe PFCCS.
Seznam e-istuěících chemických látek v ŠínŽ: Vňechn> složk> tohoto produktu ěsou uveden> v seznamu e-istuěících chemických látek v ŠínŽ 
(FECSC).

16 DALŠÍ INFORMACE
Fngormace uvedenú v tomto bezpečnostním listu (xSDS) ěsou založen> na naňich neělepňích znalostech v kombinaci s pďvodními bezpečnostními 
list> posk>tovanými výrobcem. Jezpečnostní list obsahuěe ingormace o bezpečnúm používáníZ skladování a likvidaci.
HRratRyÚ
.EŽýM š Re3istraceZ hodnoceníZ autorizace a omezení chemických látek
Eý š Evropskú společenství š PJ5 perzistentníZ bioakumulativníZ to-ický vPvJ velmi perzistentníZ velmi bioakumulativní

POFý š ŠásticeZ kterú neěsou ěinak klasijkovatelnú z hlediska bezpečnosti a ochran> zdraví při práci (ÁSHA)

Ži. š Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravŽ nebezpečných vŽcí a dohoda RFD xezinárodních pravidel pro železniční přepravu 
nebezpečných látek
ÍěiG š xezinárodní k d pro námořní přepravu nebezpečnúho zboží
ÍŽTŽ š xezinárodní sdružení pro leteckou dopravu

FiěUTOĚTU HFiPFZ iOF)TÍÚ Fngormace obsaženú v tomto dokumentu ěsou posk>tován> v dobrú víře a ěsou podle neělepňího vŽdomí k výňe 
uvedenúmu datu přesnú. Yživatel b> mŽl t>to ingormace považovat pouze za doplBuěící. Yživatel ěe povinen zaěistitZ ab> se na nŽě nevztahoval> žádnú 
ěinú povinnosti než t>Z kterú ěsou uveden>. Ma přesnost a yplnost nelze převzít žádnou odpovŽdnost. Ma přizpďsobení varování místním zákonďm 
a předpisďm odpovídá uživatel. Jezpečnostní ingormace popisuěí produkt z hlediska bezpečnosti a nelze ěe považovat za technickú ingormace o 
produktu.
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