
JUTA a.s.   
DUKELSKA 417                      
544 15 DVUR KRALOVE n. L. 
CZECH REPUBLIC      Tel .: 00 420 499 314 211 

SAFETY DATA SHEET 

JUTAFOL  

1.   IDENTIFIKACE 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 

Informace o výrobku: 

Obchodní název:  JUTAFOL 

Složení:   Polyolefiny. 
Použití: Prodyšná nebo neprodyšná podstřešní fólie z polyolefinů s 
výztužnou vrstvou pro použití v pozemním stavitelství. 
Telefonní číslo pro naléhavé situace: 
 CZ:Toxikologické informační středisko: Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2,  
           +420 224 919 293, +420 224 915 402 
 DE: Mnichov tel: +49 (0) 89 19240 
CH:+ 49 70024112112       BIG: +32(0)14/58 45 45 

 

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 - není. 
Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 – neuplatní se. 
 
Další nebezpečnost: 
Tento materiál neobsahuje žádné látky, které jsou považovány za perzistentní, 
bioakumulativní a toxické (PBT), nebo vysoce perzistentní a vysoce 
bioakumulativní (vPvB) na úrovni 0,1% nebo vyšší. 
 

 

3. SLOŽENÍ – INFORMACE O SLOŽKÁCH 4.   POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

Chemická složení: polyolefinové netkané rouno / mikroporézní fólie 
Nebezpečné složky: žádné 

KŮŽE: Žádná akutní péče při normálních podmínkách 
Oči: Žádná akutní péče při normálních podmínkách 
Inhalace: Žádná akutní péče při normálních podmínkách. 
Požití: V případě pokračujících potíží konzultujte s  lékařem 

5.   OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 6.   OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 

V případě požáru - hašení přizpůsobit okolním podmínkám. 
a) vhodná hasiva - voda, pěna, kysličník uhličitý nebo suchý prášek, 
písek. 
b) produkty spalování - oxidy dusíku, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, vodní 
pára. 
Používejte vhodný dýchací přístroj v případě požáru. 

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 
 
JUTA:  Nouzové telefonní číslo  00 420 499 314 211 
            nebo viz bod 1 

7.   POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 8.   OMEZOVÁNÍ EXPOZICE A OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 

Zacházení: Nejsou nutná zvláštní opatření. Při manipulaci s výrobkem 
dodržujte základní hygienické a bezpečnostní předpisy. 
Skladovací prostory a nádoby: Žádné zvláštní opatření není třeba. 
Nevystavovat slunečnímu světlu. 
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - nekouřit. 
Doba skladování: 12 měsíců 

Ochrana dýchacích cest: Není nutná při běžném zacházení 
Ochrana rukou: Není nutná 
 
Tento produkt neobsahuje žádné relevantní množství jakéhokoli material nebo 
látky, které by vyžadovala dohled z důvodu omezení vztahující se na pracoviště. 

9.   FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 10.   STABILITA A REAKTIVITA 

Skupenství - pevné, různé barvy, podle použitých pigmentů. Bez zápachu. 
Bod tání - 130-170 ° C. 
Bod varu - není určeno. 
Hořlavost  - výrobek není samozápalný. 
Nebezpečí výbuchu - výrobek není výbušný. 
Rozpustnost - nerozpustný ve vodě a obecně chemicky inertní. 
Neobsahuje organická rozpustědla.  Doplňující informace: Údaje 
uvedené v této části jsou typické hodnoty pro tento produkt a nejsou 
zamýšleny jako specifikace produktu. 
 
Doplňující informace: Údaje uvedené v této části jsou typické hodnoty 
pro tento výrobek a nejsou určeny jako specifikace produktu. 

Žádný termický rozklad, pokud je s výrobekem nakládáno  dle návodu k použití. 

Žádné nebezpečné reakce nejsou známy. 

Hlavní produkty rozkladu (při požáru): oxidy dusíku, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, 
voda. 
 

Stabilní za normálních podmínek. 

11.   TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 12.  EKOLOGICKÉ INFORMACE 

Nedráždí pokožku, resp. žádné účinky nejsou známy. 
Žádná podráždění očí. 
Žádný senzibilizující účinek není znám. 
Při správném zacházení a používání výrobku danému účelu, nemá žádné 
účinky, které by byly škodlivé pro zdraví podle našich zkušeností a v 
souladu s informacemi, které máme k dispozici. 

Výrobek obecně není nebezpečný pro vodní prostředí, nerozptyluje se do 
okolního prostředí. 
Tento výrobek neobsahuje žádné látky, které jsou považovány za perzistentní, 
bioakumulativní a toxické (PBT), nebo vysoce perzistentní a vysoce 
bioakumulativní (vPvB) na úrovni 0,1% nebo vyšší. 

13.   POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 14.   INFORMACE PRO PŘEPRAVU 

Žádná speciální opatření. 
Odstraňujte v souladu s národními předpisy  - zákon o odpadech. Odpady 
předávejte jen oprávněné osobě. 

Informace a značení podle:  ADR / RID / IMDG / IATA / A: 
Výrobek není označován pro přepravu nebezpečných věcí. 

15.   INFORMACE O PŘEDPISECH 16.   DALŠÍ INFORMACE 

Produkt není označen dle Nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]. Neobsahuje 
žádné látky s omezeními dle Přílohy XVII. Produkt není na seznamu látek 
REACH. Neobsahuje žádnou látku na kandidátní listině REACH. 
Neobsahuje žádné látky z příloha REACH XIV. 

Posouzení chemické bezpečnosti: Nelze použít 

Údaje v tomto bezpečnostním listě se zakládají na našich současných 
znalostech. Nicméně nepředstavují ujištění o všech vlastnostech výrobku a 
nezakládájí žádné smluvní podmíneky. 
 
Plné znění R-a  H- vět, EUH věty: žádné 

vydání: 1/2017 


