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Niniejsza informacja opisuje skład płyt INNOVUS MFC i
podaje wskazówki dotyczące postępowania z nimi, ich
obróbki, użycia i postępowania z odpadami.
Płyty INNOVUS MFC nie stanowią substancji
niebezpiecznych w rozumieniu Ustawy o chemikaliach i
dlatego też nie wymagają ani specjalnego oznakowania,
ani sporządzenia karty charakterystyki.

OPIS MATERIAŁU / SKŁAD
INNOVUS MFC (melamin faced chipboard) to powlekane
płyty wiórowe, które składają się w 90 % z wiórów
drewnianych, w ok. 9% ze środków wiążących i żywic oraz
w ok. 1 % z papieru.

Produkcja płyt z tworzywa drzewnego następuje bez
zastosowania utwardzaczy chlorowcoorganicznych.
Kontrola zastosowanych asortymentów drewna i
produkowanych z nich płyt wiórowych przeprowadzana
jest w specjalnie do tego celu tworzonych laboratoriach
środowiskowych i nadzorowana zewnętrznie przez
neutralne, zewnętrzne instytuty.
Płyty nie zawierają żadnych substancji aktywnych
pochodzących ze środków ochronnych do drewna w
niedopuszczalnym stężeniu i spełniają wymogi przepisów
prawa dotyczących chemikaliów.
Zawartość formaldehydu w płytach INNOVUS MFC
standardowo spełnia wymogi klasy emisji E1. Produkcje
specjalne w jakości Carb 2 / TSCA realizowane są na
zapytanie.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Powłoka płyt INNOVUS MFC jest absolutnie nieszkodliwa dla
zdrowia.

W trakcie transportu i składowania nie są konieczne żadne
specjalne środki ostrożności. Płyty INNOVUS MFC należy
składować w zamkniętych pomieszczeniach (magazyn) w
normalnych warunkach klimatycznych, chroniąc je przed
wilgocią.

Składa się ona z impregnowanych żywicą melaminową
papierów dekoracyjnych. W trakcie prasowania przy
użyciu nacisku i nagrzewania skondensowana wstępnie
żywica melaminowa ulega całkowitemu stwardnieniu i
później nie ulega juz rozpuszczeniu ani w wodzie, ani w
rozpuszczalnikach. Do tworzenia elementów dekoracyjnych
stosowane są wyłącznie organiczne pigmenty i biały
pigment -dwutlenek tytanu (TiO2).

W rozumieniu przepisów transportowych płyty INNOVUS
MFC nie stanowią towaru niebezpiecznego. Dlatego też nie
ma konieczności stosowania oznakowania..

OBRÓBKA I POSTĘPOWANIE
W trakcie przetwarzania i obróbki płyt INNOVUS MFC należy
przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa pod względem odsysania pyłu i ochrony
przeciwpożarowej.
Ponieważ płyty te w przeważającej części składają się z
drewna, w trakcie przetwarzania i obróbki należy liczyć
się z powstawaniem pyłu drzewnego. Jako wyposażenie
ochronne należy stosować okulary ochronne, maskę
przeciwpyłową, rękawice i ewentualnie obuwie ochronne

ASPEKTY ŚRODOWISKOWE ZWIĄZANE
Z ZASTOSOWANIEM
Pod względem ekologicznym płyty INNOVUS MFC są
nieszkodliwe. Jako surowce do produkcji płyt wiórowych
stosowane są drewno z lasu, drewno przemysłowe i drewno
użytkowe.
Zastosowane asortymenty drewna poddawane są surowej
kontroli wstępnej pod względem występowania związków
chlorowcoorganicznych.

POŻAR
Temperatura zapalenia płyt z tworzywa drzewnego wynosi
ok. 400 °C.
Zgodnie z normą EN 13986 płyty INNOVUS MFC od
grubości 9 mm zostały zaklasyfikowane jako D-s2,d0.
Zgodnie z niemiecką normą krajową DIN 4102 Część
4 „Odporność ogniowa materiałów budowlanych i
elementów konstrukcyjnych“ płyty INNOVUS MFC należy
zaklasyfikować do klasy materiałów budowlanych B2
(normalnie zapalne materiały budowlane).
W przypadku pożarów można stosować te same
techniki zwalczania pożaru, jak w przypadku innych
drewnopochodnych materiałów budowlanych.
Ze względu na wysoki udział drewna skład gazów
spalinowych jest porównywalny ze składem w przypadku
drewna woskowanego.
W przypadku niecałkowitego spalania - tak jak w
przypadku każdego innego materiału organicznego - dym
może zawierać również substancje toksyczne.
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POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Płyty INNOVUS MFC można ponownie wykorzystać
energetycznie jako odpady biomasy zgodnie z
rozporządzeniem w sprawie biomasy.
Płyty INNOVUS MFC spalają się w przypadku całkowitego
wypalenia (w temperaturze 700°C), ulegając rozkładowi
na wodę, dwutlenek węgla i tlenki azotu. Takie warunki
zapewnione zostają dzięki nowoczesnym, posiadającym
urzędowe zezwolenia przemysłowym instalacjom
paleniskowym. Popiół pochodzący z tych procesów
spalania można przetransportowywać na kontrolowane
wysypiska śmieci.

Odpowiednimi środkami są wszelkie powszechne
w sprzedaży środki czyszczące na bazie związków
powierzchniowo czynnych, o ile nie zawierają one żadnych
składników szorujących. Są to płyny do mycia naczyń,
płyny myjące i mydła. Oprócz tego można stosować także
organiczne rozpuszczalniki takie jak spirytus lub aceton
(zmywacz do paznokci).
Politury meblowe, środki czyszczące zawierające tłuszcz i
woski mają tendencję do wypełniania struktury powierzchni
i tworzenia powłoki wiążącej brud i w związku z tym nie
należy ich stosować.
Oprócz środków szorujących do czyszczenia nie wolno
stosować także żadnych silnych kwasów, jak również
żadnych wybielaczy.

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących obróbki
podanych na opakowaniach.

Zwarte, higieniczne i niezwykle wytrzymałe powierzchnie
żywic melaminowych płyt INNOVUS MFC nie wymagają
żadnej specjalnej pielęgnacji.

W przypadku zastosowania środków łatwo lotnych należy
zwrócić uwagę na wystarczającą wentylację.

Zaleca się regularne czyszczenie powierzchni - w
zależności od rodzaju użytkowania.

Do czyszczenia należy używać wyłącznie miękkich,
nieszorujących szmatek lub gąbek.

TABELA DOTYCZĄCA CZYSZCZENIA
PROBLEM

ROZWIĄZANIE

PRZESTRZEGAĆ

Kurz, brud, tłuszcz, kawa, herbata, sok,
resztki jedzenia.

Powszechne środki czyszczące
bez dodatków.

Kamień (zacieki wody), rdza.

Kwas octowy lub cytrynowy
(10 %).

Uwaga! Nie pozostawiać na dłuższy czas do
wchłonięcia. W przypadku uporczywych plam
czynność kilkukrotnie powtórzyć.

Olej, wosk, odciski palców, flamaster,
długopis, nikotyna, otarcia z gumy.

Organiczne rozpuszczalniki, jak
np. aceton, benzyna do prania
chemicznego lub spirytus.

Uwaga! Zwrócić uwagę na wystarczającą
wentylację, przestrzegać przepisów
dotyczących zapobiegania wypadkom.

Rozpuszczalne w wodzie farby, bejce,
kleje.

Gorąca woda lub
rozpuszczalniki organiczne.

Uwaga! Zwrócić uwagę na wystarczającą
wentylację, przestrzegać przepisów
dotyczących zapobiegania wypadkom.

Farby, lakiery, kleje zawierające
rozpuszczalniki.

Organiczne rozpuszczalniki, jak
np. aceton, benzyna do prania
chemicznego lub spirytus.

Uwaga! Zwrócić uwagę na wystarczającą
wentylację, przestrzegać przepisów
dotyczących zapobiegania wypadkom.

Silikon i masy uszczelniające.

Zetrzeć na sucho i / lub
zastosować środek do usuwania
silikonu.

Uwaga! Przestrzegać wskazówek dotyczących
zastosowania.

NIE WOLNO STOSOWAĆ: środków szorujących, środków polerujących, wybielaczy, silnych kwasów i ich soli, środków do usuwania
kamienia, środków do czyszczenia urządzeń kanalizacyjnych, środków do czyszczenia piekarników, środków do czyszczenia srebra.
Dane odpowiadają dzisiejszemu stanowi naszej wiedzy i zadaniem ich jest dostarczenie informacji o produkcie. Nie stanowią one przyrzeczenia
określonych właściwości produktów lub ich przydatności do zastosowania do konkretnych celów. Należy przestrzegać ewentualnie istniejących
przemysłowych praw ochronnych. Nienaganną jakość zapewniamy w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.
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