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Pustak DZ 12 P+W
Element murowy ceramiczny pionowo drążony HD pustak DZ 12 P+W 300x120x238 [mm] Klasa 15

Dane o wyrobie

Opis

Identyfikacja zagrożeń:

- wyrób nie powoduje zagrożeń.
- wyrób jest niepalny - gwarantuje bezpieczeństwo pożarowe.
- wyrób nie stwarza zagrożeń toksykologicznych - gwarantuje bezpieczne dla człowieka warunki
higieniczne i zdrowotne.
- wyrób nie stwarza zagrożeń ekologicznych - jest bezpieczny dla środowiska naturalnego.
- wyrób zapewnia ochronę przed hałasem i drganiami.
- wyrób zapewnia oszczędność energii i odpowiednią izolacyjność cieplną.

Substancje niebezpieczne:

- wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych, a także substancji chemicznych wymienionych w art.
31 oraz 33 rozporządzenia REACH (WE) Nr 1907/2006.

Stosowanie - warunki:

- czynności wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi bhp.
- transport wyrobu możliwy drogą lądową, morską oraz powietrzną.
- składowanie wyrobu w czasie przechowywania możliwe w zbiorczych jednostkach ładunkowych, w
maksymalnie 3 warstwach lub luzem do wysokości maksymalnie 4,5 m.
- dopuszczalne normy ręcznego przenoszenia wyrobów przez 1 osobę zgodne z przepisami bhp.

Odpady:

- w związku ze stosowaniem wyrobu może dojść do powstania następujących rodzajów odpadów: opakowania o kodzie 15 01 03 i 07 02 13, odpad stały uszkodzonych lub zniszczonych wyrobów o
kodzie 17 01 02,
- odpady mogące powstać w związku ze stosowaniem wyrobu nie są niebezpieczne, nie stanowią
zagrożenia dla użytkownika.
- odpady zagospodarowane zgodnie z wymogami przepisów nie stanowią zagrożenia także dla
środowiska.

Środki ochrony osobistej

- przy wykonywaniu prac z wykorzystaniem wyrobu, w szczególności murarskich należy stosować
środki ochrony osobistej zgodnie z wymogami przepisów BHP.
- przy cięciu wyrobów należy stosować maski ochronne z uwagi na możliwość pojawienia się pyłu
oraz należy zachować szczególna ostrożność i bezwzględnie stosować się do wymogów BHP.
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