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MATERIÁLOVÝ BEZPEČNOSTNÍ LIST
Podle nařízení (EC) č. 1907/2006*

Thermoscript®
TF/LF/PF XX56
T/L/F/P XX46
TF/LF/TM XX75
T/L XX34
Datum publikování: 20.02.2017

Verze 1.0

Datum revize: –
Datum tisku: 20.02.2017

1. Identifikace výrobku a společnosti
Popis výrobku:
Název:
Výrobce /dodavatel:

Termosenzitivní papír
Thermoscript
Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH
Niedernholz 23
33699 Bielefeld
Německo
Telefon: +49 521 2091 0 (24 h)
Fax: +49 521 2091 411
E-mail: info@mitsubishi-paper.com

2. Identifikace rizik
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný.

3. Složení/informace o složkách
Chemická povaha:

Druhy papíru Thermoscript se skládají z bezdřevého základního papíru
vyrobeného z buničiny ECF (bez elementárního chloru), se speciálně
ošetřenou kaolinovou podkladovou vrstvou a tepelně citlivým nátěrem.
Některé speciální druhy mají navíc ochrannou „vrchní vrstvu“ zakrývající
tepelnou vrstvu, nebo rubovou boční vrstvu jako bariéru, pokud je to
požadováno.
Hlavními chemickými složkami v tepelné vrstvě jsou voskové materiály,
barvivo, vývojka barev a přísady, které upravují

* Tento výrobek je výrobkem ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Podle článku 31 a přílohy II nařízení REACH
neexistuje zákonná povinnost sestavovat bezpečnostní listy pro prodejní produkty. V zájmu uspokojení rostoucí poptávky
zákazníků a podpory předcházení rizikům je tento bezpečnostní list poskytován dobrovolně v souladu s nařízením REACH.
Informace v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny za účelem zajištění bezpečného používání a manipulace s výrobkem
a ochrany životního prostředí.
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proces tavení podle požadavků různých tiskových hlav. Komponenty jsou
spojeny se základním papírem pojivem. Pro lepší vlastnosti termického tisku
a lepší výkon procesu pokrývaní jsou do nátěrové směsi přidávány různé další
přísady a pigmenty (jako je uhličitan vápenatý nebo kaolin).
Výše uvedené výrobky splňují požadavky nařízení REACH (ES) č.
1907/2006. Podle článku 33 nařízení REACH uvedené výrobky neobsahují
žádné nebezpečné látky (SVHC) v množstvích > 0,1% (hmotnost) k
současnosti zveřejněných v jakýchkoli seznamech ECHA.

4. Opatření první pomoci
Obecné rady:
nejsou
Po inhalaci:
nepoužívají se
Po kontaktu s kůží: nepoužívají se
Při zasažení očí: nepoužívají se
Po požití:
nepoužívají se

5. Protipožární opatření
Hasicí prostředky: lze použít jakýkoli hasicí přístroj.
Hasicí prostředky nevhodné z bezpečnostních důvodů: používat hasicí prostředky, které
odpovídají místním okolnostem a okolnímu prostředí.
Zvláštní rizika vyplývající z látky nebo směsi: v případě požáru mohou vznikat oxidy uhlíku a jiné
toxické plyny/páry.
Speciální ochranné prostředky pro hasiče: používat vhodné osobní ochranné prostředky.

6. Opatření v případě náhodného úniku
Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: nejsou
Environmentální preventivní opatření: nejsou
Metody a materiál pro omezení úniku a čištění: nevztahují se
Dodatečné informace: nejsou
Odkaz na jiné oddíly: viz oddíl 7 pro informace o bezpečné manipulaci a oddíl 13 pro informace o
likvidaci.

7. Manipulace a skladování
Ochrana pro bezpečnou manipulaci: dodržovat správné bezpečnostní postupy.
Informace o ochraně proti výbuchu a požáru: papír bude hořet, když bude vystaven ohni. Dodržovat
obecná pravidla průmyslové požární ochrany.
Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí: výše
uvedené výrobky Thermoscript by měly být skladovány ve vnitřních prostorách, při teplotách mezi
18 °C a 25 °C a s relativní vlhkostí 40% až 60%. Delší skladování nebo skladování při teplotách nad
40 °C nebo pří relativní vlhkosti nad 65%
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může vést ke snížení kontrastu obrazu vinou nižšího jasu nebo nižší tepelné životnosti obrazu. Je
třeba se vyvarovat přímého slunečního světla, fluorescenčních a podobných zdrojů UV světla.
Skladovat v místech mimo dosah tepla nebo otevřeného ohně a nadměrné vlhkosti.

8. Omezování expozice / osobní ochrana
Kontrolní parametry: nepoužívají se
Technické kontroly: nepoužívají se
Obecná ochranná a hygienická opatření: při používání nejíst, nepít ani nekouřit.
Dýchací zařízení: nepoužívá se
Ochrana rukou: v případě potřeby používat rukavice, aby se zabránilo řezům, hrany mohou být
ostré a mohou poranit kůži. Po manipulaci si umýt ruce.
Ochrana očí: nepoužívá se
Ochrana těla: nepoužívá se

9. Fyzikální a chemické vlastnosti
Fyzikální stav:
Barva:
Zápach:

pevná látka
k dispozici v bílé barvě a odstínech
prakticky bez zápachu

Hodnota pH:

není stanovena

Bod tání/rozmezí tání:

není stanoven

Teplota rozkladu:

není stanovena

Teplota vzplanutí:
Bod vzplanutí:
Samozápalnost:
Nebezpečí výbuchu:
Relativní hustota (23 °C):
Rozpustnost ve vodě:

> 200 °C
nestanovuje se
nestanovuje se
výrobek není potenciálně výbušný
cca 0.9 g/cm³
nerozpustný

Viskozita:
Další informace:

není použitelné
nejsou k dispozici žádné další relevantní informace

10. Stabilita a reaktivita
Výrobek je stabilní a není reaktivní.
Při správném skladování a manipulaci nedochází k žádnému tepelnému rozkladu.

11. Toxikologické informace
Podle našich zkušeností a informací které nám byly poskytnuty, při používání a manipulaci podle
specifikací nemá výrobek žádné škodlivé účinky.

12. Ekologické informace
Výrobek nepředstavuje žádné známé riziko pro životní prostředí. Po použití se doporučuje jej
recyklovat.

13. Pokyny pro likvidaci
Výše uvedené výrobky Thermoscript je možné recyklovat pomocí procesu odstraňování inkoustu.
Lze získat sekundární vlákna s relativně vysokým jasem. Není nutné udržovat uvedené výrobky
odděleně od jiného papírového odpadu. Mohou být použity obvyklé způsoby zpracování odpadu,
např. spalování nebo jiná likvidace. Nikdy nevyhazovat přímo do kanalizace nebo povrchových
vod. Likvidace musí být provedena v souladu s oficiálními předpisy.

14. Dopravní informace
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný pro přepravu (ADR/RID, ADNR, IMDG, ICAO/IATA).

15. Regulační informace
Na tento výrobek se nevztahují předpisy pro identifikaci podle směrnic EU.

16. Jiné informace
Informace uvedené v tomto materiálovém bezpečnostním listu jsou správné podle našeho
nejlepšího vědomí, informací a přesvědčení k datu vydání. Výrobek nesmí být používán k jiným
účelům, než k těm, které jsou uvedeny v oddílu 1, bez předchozího písemného pokynu k
manipulaci. Je vždy na odpovědnosti uživatele, aby učinil všechny nezbytné kroky ke splnění
požadavků stanovených místními pravidly a legislativou. Uvedené informace slouží pouze jako
návod k bezpečné manipulaci, použití, zpracování, skladování, přepravě, likvidaci a vyhazování a
nelze je považovat za záruku ani specifikaci kvality. Informace se týkají pouze konkrétního
označeného materiálu a nemusí platit pro tento materiál používaný v kombinaci s jinými
materiály nebo jakýmkoli jiným způsobem, pokud není uvedeno v textu.

KRPA FORM, a.s.
CZ-543 62 Dolní Branná 122

IČ: 275 37 811
DIČ: CZ27537811

tel.: +420 499 405 635
fax: +420 499 405 612
e-mail: form@krpa.cz
www.krpa-form.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové - oddíl B, vložka 2766

