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FORMULÁR POSÚDENIA COSHH 

Identifikácia výrobkov a výrobcu – 

Zloženie / informácie o materiáli – 

Izolácie SuperFOIL sú viacvrstvové fóliové izolácie. Sú veľmi pružné, ľahké a jednoduché na 
manipuláciu a inštaláciu. Viacvrstvová konštrukcia zaisťuje výnimočné tepelné výhody. 

Súčasti a približné pomery: Zložené z vonkajších vrstiev z vystuženej laminátovej fólie, vrstiev 
fólie PET, vypchávky PE a viacerých vrstiev penovej separácie. 

Pracovná činnosť 

Izolácia striech so sklonom, plochých striech, stien a podláh 

Riziko pre zdravie 

(a) Nebezpečný obsah 
Nie je nebezpečný 

(b) Spôsoby vystavenia pôsobeniu: 

Absorpcia pokožkou: Áno Oči: Nie 

Vdýchnutie: Áno Požitie: Áno 

Preventívne opatrenia pri manipulácii a osobná ochrana 

Ochranné pomôcky 
Okuliare / maska 
Rukavice 
Plášť 
Dýchací prístroj / maska 
Iné 

Typ na nosenie 
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• SF19 SuperFOIL 

• SF19+ SuperFOIL 

• SF19BB SuperFOIL 

• SF40 SuperFOIL 

• SF60 SuperFOIL 

• SFUF SuperFOIL 

• SFTV SuperFOIL 

• SFTV 1L SuperFOIL 

• SFTV 1L FR SuperFOIL 

• SFBA SuperFOIL 

Nie 
Nie 
Nie 
Nie 
Nie 
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Posúdenie COSHH (Odhad zdravotného rizika) 

Riziko pre zdravie je primerane regulované pri účinnosti vyššie uvedených preventívnych opatrení. 

Prvá pomoc 

Kontakt s pokožkou/očami – Žiadne známe riziko pri izbovej teplote 
Pri horení sa výrobky roztavia a môžu priľnúť k pokožke. Neodstraňujte roztavený materiál – 
opláchnite studenou vodou. Prikryte popáleniny sterilným obkladom a vyhľadajte lekársku 
pomoc. 

Vdýchnutie/požitie – Žiadne známe riziko pri izbovej teplote 
(Rozklad alebo spaľovanie) Možná nevoľnosť, závrat alebo dýchacie ťažkosti. Ak nastanú 
dýchacie ťažkosti, presuňte postihnutú osobu na čerstvý vzduch a podľa potreby vyhľadajte 
lekársku pomoc. 
Požitie je vysoko nepravdepodobné. Keďže výrobky sú biologicky inertné, pri požití vyhľadajte 
lekársku pomoc. 

Opatrenia požiarnej ochrany 

Výrobky horia pri vystavení ohňu s dostatočnou teplotou a intenzitou. Materiál sa roztaví a horiaci 
roztavený materiál môže šíriť oheň. Nevdychujte dym. Hasiči by mali na oheň útočiť podľa 
prítomných horľavín a používať dýchací prístroj. Plastové obalové materiály sú horľavé. 

Skladujte mimo všetkých prípadných zdrojov zapálenia. 

Prepravné informácie 

Ľahký bezpečný materiál. 

Rozliatie a likvidácia odpadu 

Materiál nie je biologicky odbúrateľný. Výrobky a materiály je možné likvidovať na skládke alebo 
spaľovaním v súlade so zákonom o Riadení znečistenia miestnymi úradmi z roku 1974. 
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Akcia COSSH 

Preventívne opatrenia pri manipulácii 
Žiadne zvláštne preventívne opatrenia. Ak sa plochy namočia, môžu byť 
klzké. 
Vedenie riadiacich opatrení 
Sledovanie vystavenia 
Informácie pre personál 
Vydanie písomných pokynov 
Požadované školenie 
Zdravotná dozor 
Iné riadenie 

Podľa spresnenia 

Žiadne 
Žiadne 
Žiadne 
Žiadne 
Žiadne 
Žiadne 
Žiadne 
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