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Instrukcja stosowania wyrobu
1.

Stosowanie

2.

Przechowywanie

3.

Transport



wyrób stosować zgodnie z przeznaczeniem określonym przez
producenta lub zgodnie z przeznaczeniem określonym w normie
wyrobu,
 podczas wykonywania prac murarskich stosować wymogi przyjętego
systemu murowania oraz zasady sztuki budowlanej, także
w odniesieniu do zabezpieczania wyrobu w czasie wykonywania prac,
 wyrób po wmurowaniu nie wymaga dalszej obsługi.
 wyrób należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach w sposób
zapewniający ochronę przed zamakaniem,
 w przypadku przechowywania wyrobu przez okres zimowy należy
wyrób zabezpieczyć przed penetracją wody,
 wyroby można składować w paletach do wysokości 2 warstw lub luzem
do wysokości 4,5 m na równym, utwardzonym podłożu.
Zgodnie z instrukcją zabezpieczania wyrobów na czas transportu oraz
obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi BHP w transporcie.
Wyrób w czasie przeładunku oraz transportu w hurtowni i na placu budowy
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.

Informacja na temat bezpieczeństwa
1.

Identyfikacja
zagrożeń

Zagrożenie ogólne – stosowanie wyrobu nie powoduje zagrożeń, wyrób
niepalny, nie ulega rozkładowi przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem,
nie podlega niebezpiecznym reakcjom.
Zagrożenie toksykologiczne – nie występuje.

2.

Substancje
niebezpieczne

3.

Odpady

4.

Środki ochrony
osobistej

Zagrożenie ekologiczne – nie zachodzi w całym cyklu życia produktu
tj. w czasie użytkowania w murach jak również w fazie recyklingu w sposób
zgodny z wymogami prawa.
Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych, o których mowa w art. 31
i 33 rozporządzenia REACH.
f1<1 i f2<200 Bq/kg
Wyrób nie zawiera innych zidentyfikowanych substancji niebezpiecznych.
Podczas stosowania wyrobu może dojść do powstania następujących
odpadów:
 odpad z opakowania,
 odpad stały z uszkodzonych lub zniszczonych wyrobów.
Powstałe odpady użytkownik wyrobu jako ich posiadacz jest zobowiązany
zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Podczas wykonywania prac z wykorzystaniem wyrobu, w szczególności
murarskich, należy stosować środki ochrony osobistej zgodnie z wymogami
przepisów BHP przy pracach murarskich.
Przy cięciu wyrobu należy stosować maski ochronne z uwagi na możliwość
pojawienia się pyłu oraz należy zachować szczególną ostrożność
i bezwzględnie stosować się do wymogów BHP.
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