
Информационен                           Ултимейкър 

лист за безопасност PLA 

 

1. Идентификация на веществото / препарата и на компанията 

1.1 Търговско наименование                                       PLA 

1.2 Използване на продукта                                         3D нишка на принтера 

1.3 Доставчик                                                                    Ultimaker 

                                                                                               (Watermolenweg 2, 4191PN, Geldermalsen, Холандия) 
Телефон за спешни случаи                                            В случай на токсикологична спешност се свържете с Вашия лекар 

 

2. Идентифициране на опасностите съгласно Регламент (EC) No 1272/2008 and GHS 

2.1 Класификация на веществото или сместа         Не съществува риск за здравето на потребителите от                                                 

                                                                                               обработката на продуктът и, ако е обработен правилно 

2.2 Елементи на етикета                                                Не е приложимо 

2.3 Други опасности                                                        Не са известни  

3. Състав / информация за съставките 

3.1 Състав                                                                            Полимлечна киселина 

3.2 Смес                                                                               Не е приложимо 

4. Мерки за първа помощ 

4.1 Описание на мерките за първа помощ             Общи съвети: Ако се чувствате зле, потърсете медицинска помощ 

                                                                                              (покажете етикета, където е възможно). Никога не давайте нищо в 

                                                                                               уста на човек в безсъзнание. 

 

Вдишване                                                                           В случай на вдишване на газове, отделени от разтопена 

                                                                                              нишка, преместете човека на чист въздух. 

 

Контакт с кожата                                                              Измийте със сапун и вода. Потърсете медицинска помощ, ако 

                                                                                              се появяват симптоми. Ако изгорите при контакт с горещ материал, 

                                                                                              хладен разтопен материал, полепнал по кожата толкова бързо,                      

                                                                                              колкото възможно с вода, не се опитвайте да я отлепите и търсете 

                                                                                              медицинска помощ, ако е необходимо, за отстраняване и лечение 

                                                                                              на изгарянията. 
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Контакт с очите                                                               Всеки материал, който контактува с окото, трябва да бъде измит 

                                                                                            веднага с вода. Ако е лесно да се направи, премахнете контактните 

                                                                                            лещи, ако носите. Потърсете медицинска помощ, ако симптомите                                

                                                                                            продължават. Ако разтопеният материал контактува с окото,  

                                                                                            веднага се изплаква с много вода в продължение на поне 15  

                                                                                            минути. Потърсете лекарска помощ непосредствено. 

 

Поглъщане                                                                            Не е вероятно. Потърсете медицинска помощ в случай на поглъщане. 

Забележка за лекар                                                      Лекувайте симптоматично. 

4.2 Най-важните симптоми и ефекти,                   Изгарянията трябва да се третират като термични изгаряния.  

 остри и забавени                                                         Материалът ще излезе, когато настъпи оздравяване; 

                                                                                           следователно незабавно отстраняване от кожата не е необходимо. 

 

4.3 Указание за незабавна медицинска                Няма данни 

помощ и необходимост от специално лечение 

 

5. Противопожарни мерки                          

 

5.1 Общи съвети                                                            Материалът може да натрупва статични заряди, които могат да                                        

                                                                                            причинят електрическа искра (източник на запалване). Използвайте         

                                                                                            правилно свързване и / или процедури за заземяване. 

 

5.2 Средства за гасене                                                 Пяна, въглероден диоксид (CO2), вода, сух химикал. Алкохол                     

                                                                                            предпочитат се устойчиви пени, ако има такива. С общо  

                                                                                            предназначение синтетични пяни (включително AFFF) или               
                                                                                            протеинови пяни могат да функционират,но са много по-малко            
                                                                                            ефективни 

5.3 Специални опасности, произтичащи от          Изгарянето произвежда неприятни и токсични изпарения: 
веществото или сместа                                               въглеродни оксиди ( COx ) 

 

5.4 Съвети за пожарникарите                                   Използвайте автономни дихателни апарати и пълни защитни 

                                                                                            средства и облекло                                                                                           

6. Мерки при аварийно изпускане            

 

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни               Избягвайте да дишате газове, отделяни от разтопена нишка. 
средства и аварийни процедури                             Осигурете адекватна вентилация, особено в затворени зони. 

 

6.2 Предпазни мерки за опазване                          Няма данни 

на околната среда 
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6.3 Методи и материали за ограничаване           Оставя се да се втвърди разтопен материал. Изхвърлете отпадъците 

и за ограничаване и почистване                              и остатък съгласно местните разпоредби 

6.4 Позоваване на други раздели                            - 

 

7. Работа и съхранение  

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа         Избягвайте контакт с разтопен материал 

7.2 Условия за безопасно съхранение,                 Продуктът трябва да се съхранява на сухо и хладно място 

включително такива несъвместимости               при температури между -20 до +30 ° C. Избягвайте директно 

                                                                                          слънчева светлина. Минимизирайте поглъщането на влага, 
                                                                                          като го оставите в запечатана опаковка със сушител. 

7.3 Специфична крайна употреба (и)                   Филамент / Нишка за 3D печат 

 

8. Контрол на експозицията / лична защита 

 

8.1 Контролни параметри                                       Няма данни 

DNEL:                                                                              Няма данни 

PNEC:                                                                              Няма данни 

 

8.2 Контрол на експозицията 

 

Защита на очите                                                          Използвайте предпазни очила за продължителен поглед при печат. 

Защита на кожата и тялото                                       Добрите практики предлагат да се сведе до минимум контактът с 

                                                                                         кожата. Кога материалът се загрява, носете ръкавици, за да се  
                                                                                         предпазите от топлина и изгаряния. 
  

Защита на дихателните пътища                              Ако инженерният контрол не поддържа във въздуха 

                                                                                         концентрации под препоръчителните граници на експозиция (когато 

                                                                                         е приложимо) или до приемливо ниво (в страни, където не са        

                                                                                         установени граници на експозиция) одобрен трябва да се използва  
                                                                                         респиратор. Тип респиратор: пречистващ въздуха респиратор с    
                                                                                         подходящо одобрено правителство (където е приложимо) филтър  
                                                                                         за пречистване на въздуха, патрон или кутия. Контакт специалист  
                                                                                         по здраве и безопасност или производител за конкретни 

информация. 

 

Защита на ръцете                                                       Спазвайте добрите индустриални хигиенни практики 

 

Хигиенни мерки                                                          Спазвайте добрите индустриални хигиенни практики 

 

Инженерни мерки                                                      Добра обща вентилация (обикновено 10 смени на въздуха на час) 
                                                                                        се препоръчва. Процентът на вентилация трябва да бъде съобразен  
                                                                                        с условия. Ако е приложимо, използвайте локални заграждения за                   
                                                                                        процеси изпускателна вентилация или други инженерни контроли, 
                                                                                        които поддържайте нива във въздуха под препоръчителната граници.                    
                                                                                        Ако не са установени граници на експозиция, поддържайте въздушни                              
                                                                                        нива до приемливо ниво. 
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9. Физични и химични свойства 

 

 9.1 Информация за основните физични и химични свойства 

 

Външен вид                                                                Нишка 

Цвят                                                                              Варианти, включително прозрачен  

Миризма                                                                     Слаба 

Точка на възпламеняване                                       - 

Температура на запалване                                     388 ° C 

Термично разлагане                                                250 ° C 

Температура на самозапалване                           - 

Точка / диапазон на топене                                   145 - 160 ° C 

Плътност                                                                     1,24 g / cm³ 

Разтворимост във вода                                           Неразтворим 

Разтворимост в други разтворители                   Хлороформ изглаждане 

 

9.2 Други сведения                                                  - 

 

10. Стабилност                                             Стабилен при препоръчаните условия на съхранение 

10,1 Реактивност                                                        Няма данни 

10.2 Химична стабилност                                        Биоразградим 

10.3 Възможност за опасни реакции                   Без разпадане или опасни реакции, ако се съхранява и 

                                                                                         прилага се според указанията 

10.4 Условия, които трябва да се избягват        Температури на печат над 240 ºC (при стандартен печат скорости) 

10.5 Несъвместими материали                             Окислители, силни основи 

10.6 Опасни продукти на разпадане                   Вижте 5.2 

11. Токсикологична информация 

 

11.1 Информация за токсикологичните ефекти 

Принципни начини на експозиция                       Контакт с очите, контакт с кожата, вдишване, поглъщане 

Остра токсичност                                                       Не са наблюдавани ефекти върху целевите органи след поглъщане или 

                                                                                       дермална експозиция при проучвания върху животни 

Корозия / дразнене на кожата                              Може да причини дразнене на очите / кожата. Прахът от продукта 

                                                                                       може да е дразнещ за очите, кожата и дихателната система.Причинява 

                                                                                       се лека до умерена дразнене на конюнктивата при проучвания за                                      

                                                                                       дразнене на очите, използвани зайци. Предизвиква много леко  
                                                                                       зачервяване при проучвания за дермално дразнене 
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Сериозно увреждане на очите /                             Няма налични данни 

дразнене на очите 

Сенсибилизация на дихателните                           Няма данни 

пътища или кожата 

Репродуктивна токсичност                                      Няма данни 

Канцерогенност                                                          Няма данни 

 

12. Екологична информация 

 

12.1 Токсичност                                                          Няма данни  

                                                                                          

12.2 Устойчивост и разградимост                         - 

12.3 Биоакумулативен потенциал                        Не се натрупва биоакумулиращо                                                                                                   

12.4 Подвижност в почвата                                     Няма данни 

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB          Няма данни 

12.6 Други неблагоприятни ефекти                     Няма данни 

 

13. Съображения за обезвреждане 

 

13.1 Методи за третиране на отпадъци              В съответствие с местните и националните разпоредби 

 

14. Транспортна информация 

 

ADR                                                                                 Не се регулира 

RID                                                                                  Не се регулира 

IATA                                                                                Не се регулира 

IMDG                                                                              Не се регулира 

Специални предпазни мерки за потребителя    Не се регулира 

 

15. Нормативна информация   Не е предназначено да бъде включено всичко - представени са избрани 

разпоредби 

 

15.1 Наредби за безопасност, здраве и околна среда / 

законодателство, специфично за веществото или сместа 

Наредби на САЩ:                                                          
Сара 313 заглавие III                                                     Не е в списъка 

TSCA инвентарен списък                                              В списъка 

Категория на опасност OSHA                                       - 

CERCLA                                                                               - 

WHMIS                                                                               - 

Държавни изисквания за право на знание             - 
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Други запаси: 
Канада DSL инвентарен списък                                       В списъка                      

REACH / EU EINIECS                                                             Компонентите са в съответствие с REACH 

НЕХАПС                                                                                  - 

Япония (ECL / MITI)                                                             В списъка                      
Австралия (AICS)                                                                  В списъка                      
Корейски акт за контрол на токсичните вещества (ECL)  - В списъка                      
Филипински инвентар (PICCS)                                          Не е в списъка                      
Китайски химически опис (IECSC)                                    В списъка                      
 

15.2 Оценка на химическата безопасност                   няма данни 

 

16. Друга информация                                         Информацията, предоставена в този Информационен лист за 

                                                                                                  безопасност (SDS) е въз основа на настоящите знания и опит.    
                                                                                                  Тази информация се предоставя без гаранция. Тази информация            
                                                                                                  трябва да помогне на направете независимо определяне на  

                                                                                                  методите, които да осигурите правилно и безопасно използване  
                                                                                                  и изхвърляне на нишката. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Версия                                Версия 4.002           

     

Дата                                     Януари 14, 2019 

 

                                                                                                                                                                                Ултимейкър 

 

 

Информационен лист за безопасност - PLA            ст. 6 


