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Informacije o sestavi v tem dokumentu so navedene za zadostitev zahtev Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH), člen 
33.  Druge informacije so navedene prostovoljno in niso predmet predpisanih zahtev. 
 

Identifikacija izdelka in družbe/podjetja 
 

 
Identifikator izdelka 
 
Ime proizvoda : Corian® Solid Surface  
  
Ustrezni ugotovljeni in odsvetovani načini uporabe izdelka 
 
Uporaba izdelka : pole in oblikovani izdelki, Samo za poklicne uporabnike. 
 
Podrobnosti o dobavitelju informativnega lista izdelka 
 
Družba : Du Pont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l. 
  Rue Général Patton, CR234, L-5326 Contern 
  L-2984 Luxembourg 
  Luksemburg 

 
Telefon :  +352-3666-1000 

 
Telefaks :  +352-3666-5060 
 
Elektronski naslov (pristojna 
oseba) 

:  sds-support@dupont.com 

 
Telefonska številka za nujne primere 
 
+(386)-18888016 (CHEMTREC) 
 
 

 

Določitev nevarnosti 

Razvrstitev snovi ali zmesi 
 
 
Ne ustreza izdelku 
 
Elementi etikete 
  

Ne ustreza izdelku 
 

 
Informacija o proizvodu 
 
Lastnosti endokrinih motilcev (zdravje ljudi):  

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 

2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.  
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Lastnosti endokrinih motilcev (okolje):  

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 

2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.  

 
Ocena PBT in vPvB:  

Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in 

zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.  

 
Proizvod kot tak ni nevaren. 

Ta proizvod je nevaren v glavnem pri predelavi. 

Pri opravilih kot #aganju, rezkanju, vrtanju in peskanju lahko nastaja prah. 

POZOR! 

Lahko tvori gorljive koncentracije prahu v zraku (med obdelavo). 

Visoke koncentracije prahu lahko dra#ijo oci, nos in dihala ter povzrocajo ka#ljanje in kihanje. 

Premaz Corian® za trdne površine ne oddaja plina pri sobni temperaturi.  Pri višjih temperaturah se lahko sprostijo 

majhne količine metil metakrilata in butil akrilata.  Količine so odvisne od temperature, časa in drugih spremenljivk. 

Aditivi v tem proizvodu niso nevarni za proces dihanja, razen če se proizvod zmelje v prašek respirabilne velikosti, 

in če pride do vdihavanja le-tega. Vsak prah, ki povzroči nastanek respirabilnih delcev ter njihovo vdihavanje, je 

potencialno škodljiv za dihalni trakt. 

 

Sestava/podatki o sestavinah 

Identifikacija izdelka : Z mineralom polnjen polimetilmetakrilat. 
 
Sestavine izdelka 

 
Zgornji izdelki izpolnjujejo obveznosti za registracijo, evalvacijo, avtorizacijo in omejevanje kemikalij (REACH); 
registracijske številke morda niso navedene, ker so snovi izvzete iz zahtev REACH, še niso registrirane na 
podlagi zahtev REACH ali so registrirane na podlagi druge pravne ureditve (uporaba biocida, izdelki za zaščito 
rastlin) ipd. 

 
 

Ukrepi za prvo pomoč 

Opis ukrepov za prvo pomoč 
 

Vdihavanje : V primeru vdihavanja velikih količin prahu ali izpostavljenosti dimu, ki nastane 
zaradi pregrevanja ali gorenja, umakniti ponesrečenca na svež zrak.  

   
Stik s kožo : Nobene nevarnosti, ki bi terjala posebne ukrepe prve pomoči.  
   
Stik z očmi : Temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami.  
   
Zaužitje : Nobene nevarnosti, ki bi terjala posebne ukrepe prve pomoči.  
   
Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli  
 
Ne ustreza izdelku 

 
Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja 
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Ne ustreza izdelku 
 
 

 

Protipožarni ukrepi 

   
Sredstva za gašenje 
 
Ustrezna sredstva za 

gašenje 

:  Razpršena voda, Suha kemikalija, Ogljikov dioksid (CO2), Pena 

 
Posebne nevarnosti ob uporabi izdelka 
 
Specifične nevarnosti med 

gašenjem 

:  Izogniti se tvorjenju prahu; fini prah, dispergiran v zraku v zadostnih 

koncentracijah in ki je v bližini vira vžiga, predstavlja potencialno nevarnost 

eksplozije prahu. 

   Nevarni proizvodi izgorevanja Ogljikov monoksid Ogljikov dioksid (CO2) Metil 

metakrilatni monomer Aldehidi 

 
 
Nasvet za gasilce 
 
Ne ustreza izdelku 

 

Ukrepi ob nenamernih izpustih 

Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili 
 
Osebni varnostni ukrepi   :  Posebni preventivni ukrepi niso potrebni.  

 
Okoljevarstveni ukrepi 
 
Okoljevarstveni ukrepi   :  Niso potrebni posebni okoljevarstveni ukrepi.  

 
Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje  
 
Metode čiščenja   :  Nalaganje prahu na površinah ni dovoljeno, saj lahko prašne usedline, če se 

sprostijo v ozračje v zadostnih koncentracijah, tvorijo eksplozivno mešanico. 
Izogibati se dispergiranju prahu v zrak (tj. pri čiščenju prašnih površin s 
stisnjenim zrakom). Priporočena je uporaba neiskrečega orodja.  

 
Sklicevanje na druge oddelke 
   
Ne ustreza izdelku  
 

 

Ravnanje in skladiščenje 

Varnostni ukrepi za varno ravnanje 
 

Navodilo za varno 
rokovanje   
 

:  Ne vdihavati prahu. Ne vdihavati hlapov ali dima, ki lahko nastane med 
obdelavo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika. Minimalizirati 
tvorjenje in nabiranje prahu. Da bi preprečili nabiranje prahu na površinah, je 
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potrebno poskrbeti za vsakodnevni red in čistočo. Zaradi trenja med 
prevažanjem in pri postopkih mešanja lahko suhi praški tvorijo statično elektriko. 
Poskrbeti za ustrezne previdnostne ukrepe, kot na primer ozemljitev in vezavo 
ali inertno atmosfero.  
 

Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo 
 

Zahteve glede skladinih 
prostorov in posod   
 

:  Niso potrebni posebni pogoji pri shranjevanju/skladiščenju.  
 

Posebne končne uporabe 
 

Ne ustreza izdelku 
 

 

Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 

Parametri nadzora 
 
Če je podpoglavje prazno, se ne uporabijo nobene vrednosti. Za nadaljnje informacije glede katerih koli 
predloženih kontrolnih parametrov glejte ustrezno uredbo. 
 
Nadzor izpostavljenosti 
 
Tehnični ukrepi : Priporočljivo je, da celotna oprema za nadzor prahu, kot na primer lokalno 

prezračevanje in transportni sistemi za prevoz materiala, prisotni pri ravnanju s 
tem proizvodom, vsebujejo zračnike za sprostitev pritiska ob eksploziji, sisteme 
za zadušitev eksplozij ali nizko prisotnost kisika v okolju. Poskrbeti je treba, da 
so sistemi za ravnanje s prahom (kot na primer sesalni vodi, zbiralniki prahu, 
posode in oprema za obdelavo) oblikovani tako, da preprečijo uhajanje prahu v 
delovni prostor (tj., da oprema ne pušča). Uporabljati samo ustrezno 
klasificirano električno opremo in motorna industrijska vozila.  

Zaščito za oči/obraz : Zaščitna očala 
Zaščita dihal : Normalno ni potrebna nobena osebna oprema za zaščito dihal. Priporočljive so 

maske za zaščito pred prahom, če je koncentracija celotnega prahu več kot 10 
mg/m3.  
 

 

Fizikalne in kemijske lastnosti 

 
Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 
   
Oblika  : trdno 
   
Barva : razno 
   
Vonj  : brez vonja 
   
Plamenišče : Ni smiselno 
   
Vnetljivost (trdno, plinasto)  : Lahko tvori koncentracije gorljivega prahu v zraku. 
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Parni tlak : Ni smiselno 
   
Gostota :  1,6 - 1,8 g/cm3  
   
Topnost v vodi : netopno 
   
Porazdelitveni koeficient: n-
oktanol/voda 

: Ni smiselno 

   
Viskoznost, kinematična : Ni smiselno 
   
Relativna gostota par/hlapov : Ni smiselno 

 
Drugi podatki 

 
Drugih podatkov ni treba posebej omenjati. 

 
 
 

Obstojnost in reaktivnost 

 
Reaktivnost : Ne ustreza izdelku 
 
Kemijska stabilnost : Ne ustreza izdelku 
   
Možnost poteka nevarnih 
reakcij 

:   Uporabnih podatkov ni na voljo.  

   
Pogoji, ki se jim je treba 
izogniti 

: Po logiki ne predvidevamo nobenega. Stabilno pri normalnih pogojih.  

 
Nezdružljivi materiali : Ne ustreza izdelku 

 
Nevarni produkti razgradnje : Metil metakrilatni monomer 

n-butil akrilat 
 

 

Toksikološki podatki
  
Podatki o toksikoloških učinkih 
  
Akutna oralna strupenost   
  
 Ocena akutne strupenosti : > 2 000 mg/kg 
 Metoda: Metoda izračuna  
 
Akutna strupenost pri vdihavanju   
  
 Ocena akutne strupenosti : > 5 mg/l 
 Metoda: Metoda izračuna  
 
Dodatne informacije 
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 Ta proizvod nima znanega negativnega ucinka na cloveško zdravje.  
 

Ekološki podatki 

 
Strupenost 
 
 Ne ustreza izdelku 
 
Obstojnost in razgradljivost 
 
 Ne ustreza izdelku 
 
Zmožnost kopičenja v organizmih 
 
 Ne ustreza izdelku 
 
Mobilnost v tleh 
 
 Ne ustreza izdelku 
 
Rezultati ocene PBT in vPvB 
  
Ocena PBT in vPvB 
 
 Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno 

obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več. 
 
Lastnosti endokrinih motilcev 
  
 Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije 

(EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % 
ali višje. 

 
Drugi škodljivi učinki 
 
Dodatne okoljevarstvene informacije 
  
 Ta proizvod nima znanih strupenih učinkov na okolje.  

 

Odstranjevanje 

Metode ravnanja z odpadki 
 
Proizvod :  Možno ga je odlagati ali sežigati, če je to v skladu z lokalnimi uredbami.  
 

Drugi podatki 

 
Okrajšave in akronimi 
 
ADR Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti 
ATE Ocena akutne strupenosti 
Št. CAS Številka Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov 
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CLP Razvrstitev, označevanje in pakiranje 
EbC50 Koncentracija, pri kateri je zabeleženo 50 % zmanjšanje biomase 
EC50 Srednja koncentracija z učinkom 
EN Evropski standard 
EPA Agencija za varstvo okolja 
ErC50 Koncentracija, pri kateri je zabeležena 50 % manjša hitrost rasti 
EyC50 Koncentracija, pri kateri je zabeležen 50 % zmanjšan pridelek 
IATA_C Mednarodno združenje letalskih prevoznikov (tovor) 
Kodeksom IBC Mednarodni prevoz kemikalij v rinfuzi 
ICAO Mednarodna organizacija civilnega letalstva 
ISO Mednarodna organizacija za standardizacijo 
IMDG Mednarodni prevoz nevarnih snovi po morju 
LC50 Srednja smrtna koncentracija 
LD50 Srednji smrtni odmerek 
LOEC Najnižja koncentracija z opaznim učinkom 
LOEL Najnižja raven opaznega učinka 
MARPOL Mednarodna konvencija za preprečevanje onesnaženja morja s strani ladij 
n.o.s. Ni drugače določeno 
NOAEC Brez količine koncentracije, ki povzroča stranske učinke 
NOAEL Raven brez opaznega škodljivega učinka 
NOEC Ni zaznana koncentracija z učinkom 
NOEL Ni zaznan nivo z učinkom 
OECD Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj 
OPPTS Urad za kemično varnost in preprečevanje onesnaževanja 
PBT Obstojne, bioakumulativne in strupene 
STEL Meja kratkotrajne izpostavljenosti 
TWA Časovno tehtano povprečje (TWA): 
vPvB zelo obstojne in zelo bioakumulativne 
 
 
 
 
 
Omejitve uporabe  
Materiala DuPont ne uporabljajte za medicinske uporabe, ki vključujejo vsaditev v človeško telo ali stik z notranjimi 
telesnimi tekočinami ali tkivom, razen če je material zagotovil DuPont s pisno pogodbo, ki je skladna s politiko 
družbe DuPont glede medicinskih uporab in izrecno dovoljuje želeno uporabo. Za več informacij se obrnite na 
prodajnega zastopnika za DuPont. Prav tako lahko zaprosite za kopijo POLITIKE družbe DuPont glede medicinskih 
uporab in OPOZORILA družbe DuPont glede medicinskih uporab. 
 
Dodatne informacije 
Pred uporabo preberite DuPontove varnostne informacije.  
Logotip DuPont Oval, DuPont ™ in vsi izdelki, označeni z ® ali ™, so blagovne znamke ali registrirane blagovne 
znamke podružnic podjetja DuPont de Nemours, Inc.  
 
 
Pomembne spremembe, glede na prejšnjo verzijo, so označene z dvojno črto. 
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Informacije, navedene v informativnem listu izdelka, so na dan objave, v skladu z našim najboljšim znanjem, 
informacijami in prepričanji, pravilne. Podane so izključno kot vodilo za varno ravnanje, uporabo, obdelavo, 
skladiščenje, prevoz, odlaganje ter izpust, in se ne upoštevajo kot garancija ali specifikacija kakovosti. Zgornje 
informacije veljajo izključno za tukaj določeni(-e) material(e) in niso nujno veljavne za tak(e) material(e), 
uporabljen(e) skupaj s katerimi koli drugimi materiali ali v katerem koli postopku, ali če je material spremenjen ali 
obdelan, razen če ni v besedilu drugače navedeno. 

 

 
 
 


