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ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 545849/3-2021
ДАТУМ: 03.12.2021.
БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 71
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ
СЕКТОР ЗА МРЕЖНЕ ОПЕРАЦИЈЕ
СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПЕРАТИВНУ ПОДРШКУ КРАГУЈЕВАЦ
КРАЉА ПЕТРА I 28, КРАГУЈЕВАЦ
ТЕЛ: 034/333-455;ФАКС:034/33-55-11
„БАЊА КОМЕРЦ БЕКАМЕНТ“ Д.О.О.

ул. Бања бб, Аранђеловац, 34300
ПРЕДМЕТ:

ИЗДАВАЊЕ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА И САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗГРАДЊУ
ПОСЛОВНОГ
ОБЈЕКТА
ХАЛА
ЗА
ПРОИЗВОДЊУ
СТИРОДУРА,
ТРАФОСТАНИЦА 10(20)/0,4 kV И ДВА РЕЗЕРВОАРА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ
ГАСА НА КП. БР. 1843/8, К.О. БАЊА у АРАНЂЕЛОВЦУ

ВЕЗА: ROP-ARA-11893-LOCA-5/2021
На основу вашег захтева за издавање техничких услова и сагласности изградњу хале,
3/8, КО Бања,
трафостанице и 2 резервоара за гас у ул. Бања бб у Аранђеловцу на кп бр. 1842/8,
утврђено је да се на предметној локацији не налази телекомуникациона инфраструктура,
па се сагласност за изградњу издаје под следећим условима:
Могућности и услови за прикључење објекта на приступну мрежу Телекома
Препоручује се пројектанту да приликом пројектовања објекта, као и целокупне
инфраструктуре потребне за изградњу објекта, испоштује следеће услове:
I УСЛОВИ ЗА КУЋНУ ТТ ИНСТАЛАЦИЈУ
У складу са техничким могућностима Телекома Србијe за дати објекат урадити структурно
каблирање које подразумева следеће :
1. За разлику од до сада уобичајених начина решавања кућних инсталација, код овог решења
нису потребни бакарни DSL каблови унутар зграде као ни ITO ормани и реглете.
Пренос сигнала од РЕК ормана до сваке позиције за прикључење уређаја (телефон, PC
или СТБ (за ТВ) врши се путем UTP/FTP кабла као медија и подразумева да је
инсталација у објекту урађена у складу са важећим стандардима структурног
каблирања објеката. Све FTP каблове провући кроз ребраста ПЕ цеви.
2. У поменутом Рек ормару ће се завршити и оптички приводни кабл (потребан простор од
1U за patch панел) који опрему која се смешта у поменутом реку (рутер и свич) повезује
са Телекомовом оптичком .
3. Пројектант, зависно од архитектонског решења треба да предвиди најпогодније место за
завршетак оптичког кабла како би се везе обавиле са што краћим кабловима. FTP каблови
не смеју да имају дужину већу од 80m, а уколико имамо растојање веће од 80m,
потребно је предвидети активну опрему (switch) за агрегацију по етажама којим би се
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дужина FTP кабла смањила и била мања од 80m. Сви switch-ви по етажама би били
повезани на централни switch који би се налазио у REK-у.
4. На погодном месту у згради (препорука је да то буде посебно издвојена просторија –
Сервер сала) резервисати простор за монтажу REK (због великог броја услуга, препорука
је да се набави REK орман висине 2,2m. У REK-у је потребно обезбедити 8 монофазних
утичницa (220V) за напајање активне опреме коју ће инсталирати корисник и Телеком. Овај
број утичница се препоручује због комфора комбиновања већег броја сервиса и опреме. У
орману треба предвидети и полице за смештај опреме.
5. У поменутом REK ормару треба завршити све FTP каблове који полазе од RЈ45 утичница
где пројектант предвиђа смештај опреме (телефон, рачунар, телевизор…). За сваки уређај
понаособ предвидети по једну RЈ45 утичницу (једна за телефон, једна за рачунар и једна
за прикључење телевизора), или минимум два по радном месту. На поменутим местима
обезбедити и одговарајући број утичница за напајање уређаја (минимум 2 утичнице се
предвиђају за телевизију - један за STB и један за ТВ апарат)).
6. FTP каблови треба да буду минимум категорије 5е (препорука Телекома категорија 6) и у
REK орману би их требало завршити на одговарајућем patch panelu. Поменуте каблове је
потребно провући техничким каналима како би се омогућила лакша поправка и проширење
истих или кроз негорива ребраста црева. Потребно је предвидети резервни простор у
каналима или ребрестим цевима за будућа проширења са оптичким или FTP кабловима.
У рек орману је потребно извршити адекватно обележавање patch panela, FTP каблова као
и RJ 45 утичница у просторијама.
7. У REK ормару треба предвидети и место за још један patch panel на коме ће се завршти
оптички кабл којим је објекат повезан на оптичку мрежу Телекома.Величина patch panela
за завршетак оптике је 1U (4.44cm).Непосредно уз REK орман оставити и простор за
смештај резерве оптичког кабла.
8. Препорука ја да се корисник при избору активне опреме (нпр. switch) предходно обрати
Телекому како би се опрема ускладила са жељеним техничким решењем.
9. Уколико се захтева да се објекат покрије WiFi сигналом потребно је од рек ормара до
позиција монтаже AP (access point) положити FTP каблове, минимално категорије 6 као и
да се на исто место доведе 220V са каблом 3x1,5mm (потрошња AP је око 30 W, зависно
од произвођача). AP планирати на местима окупљања – чекаонице. Начин реализације
WiFi мреже у објекту планираће Телеком уз обезбеђивање неопходне опреме.
10. За све консултације по питању помоћи при пројектовању контактирати надлежну службу
за планирање и развој: Служба за планирање и изградњу мреже Крагујевац, контакт особа
Александар Сенић, тел: 034/330-182.

Телеком ће инвестирати набавку приводног оптичког кабла и patch panela за
завршавање истог као и потребне опрема за реализацију сервиса (телефонија, интернет
и телевизија).Телеком ће све монтажне радове, потребна мерења и испитивања, израду
техничке документације изведеног стања и осталу опрему извести и испручити о свом
трошку.
Обавеза инвеститора је набавка и уградња свих FTP каблова од утичница до рек
ормара, набавка и уградња рек ормара, набавка и уградња patch panela на ком
завршавају сви FTP каблови унутрашње кућне мрежне инсталације као и обезбеђивање
2 ПЕ цеви од окна до Рек ормана како би се кроз њих увукао оптички кабл или
евентуално бакарни кабл .
II УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ТТ ПРИВОДА
1. Инвестиционо-техничка документација приводног ТТ окна и PE цеви (пројекат,
документација изведеног стања) мора бити урађена у складу са важећим прописима ЗЈПТТ
и Законом о планирању и изградњи.
2. Инвеститор је у обавези да изради пројекат у складу са издатим условима. Након израде
пројекта инвеститор је у обавези да исти достави на увид „Телекому Србија“ а.д., Извршној
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јединици Крагујевац, Служби за планирање и развој, Одељење приступне мреже, Краља
Петра I бр. 28, Крагујевац.
3. Приликом изградње пословних и стамбених објеката, по Члану 43 Закона о електронским
комуникацијама, инвеститори су дужни да изграде пратећу инфраструктуру потребну за
постављање електронских комуникационих мрежа, припадајућих средстава и електронске
комуникационе опреме до просторија корисника, у складу са прописаним техничким и
другим захтевима.
4. Забрањена је израда приводне ТТ мреже, односно прикључење објекта на постојећу мрежу
пре добијања грађевинске дозволе. Инвеститор је у обавези да обавести Телеком Србије
о датуму техничког пријема објекта како би се благовремено обезбедило учешће
представника Телекома у раду комисије у циљу провере испуњења захтеваних услова и
ради провере исправности ТК инсталација.
5. Изградња приводног оптичког кабла до објекта је обавеза Телекома.
6. Инвеститор ће обезбедити надзор над извођењем свих радова на приступној ТТ
канализацији и о томе обавестити Телеком.
7. Телеком ће одредити стручно лице за праћење ових радова и о томе обавестити
инвеститора.

8. Повезивање приводног ТТ кабла са постојећом ТТ мрежом, као и касније одржавање, врши
искључиво Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., ИЈ Крагујевац, а у складу
са Општим условима за пружање услуга у фиксној телекомуникационој мрежи (без
накнаде).
III ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ТТ ПРИВОДА
1. На парцели КП бр. 1843/8, К.О. Бања, ближе хали за стиродур, уградити мини кабловско
окно, типа МБ2, унутрашњих димензија 80x80x120cm (ШхДхВ). Планирано окно за
повезивање ваше инфраструктуре је оријентационо уцртано у ситуацији у прилогу. Од
новопројектованог ТТ окна до планираног РЕК ормана ТФ концентрације објекта који је
предмет ових услова потребно је положити две PE цеви Ø40mm и у обе цеви увући жицу
FeZn d=1,5mm.
2. Цеви које се полажу од окна до РЕК ормана, завршити на погодном месту у посебној
просторији где су доведене успонске цеви за ТT инсталацију.
3. Новопројектовано ТТ окно као и 2 планиране PE цеви Ø40mm су оријентационо приказани
на ситуацији. По Члану 43 Закона о електронским комуникацијама набавка и уградња
пратеће инфраструктуре, која подразумева поменуто окно и цеви, потребне за
постављање електронских комуникационих мрежа су обавеза инвеститора.
4. При полагању PE цеви водити рачуна о углу савијања; полупречник кривине треба да
износи минимално r = 2,3m, ради несметаног провлачења каблова. Место савијања цеви
се не сме затрпати док надзорни орган не констатује да је кривина прописно изведена. У
случају да не може да постигне наведени полупречник савијања, на месту кривине
израдити ревизионо кабловско окно димензија 0.8x0.8x1m.
Телеком ће све монтажне радове, потребна мерења и испитивања, израду
техничке документације изведеног стања и осталу опрему извести и испоручити о свом
трошку.
По завршетку радова на изградњи приводне ТT канализације, повезивању
ормана на мрежу Телекома као и повезивање ормана са остатком кућне инсталације,
потребно је, на захтев инвеститора, извршити квалитативни пријем радова од стране
комисије састављене од представника Телекома и инвеститора.
Инвеститор је у обавези да уз захтев за квалитативни пријем приложи геодетски
снимак трасе пратеће инфраструктуре потребне за постављање електронских
комуникационих мрежа у електронској форми и потврду из катастра о извршеном
снимању.
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Пуштање у рад нових веза и сеоба, који су предмет издатих услова, биће извршено на
појединачнe захтеве корисника, по прикључењу објекта на приступну мрежу Телекома.
Важност ове сагласности и услова је годину дана од дана издавања. Ако се у овом року
не отпочне са градњом привода исти се морају обновити.
Уколико у току важења издатих сагласности и услова настану промене, а које се односе
на изградњу објеката, односно број телефонских прикључака, инвеститор је у обавези да
настале промене пријави Телекому и затражи измену истих.
С поштовањем,
ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И
ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ КРАГУЈЕВАЦ

Александар Сенић, дипл. инг.
Прилог: - Ситуација_ИДР са тк водовима

4

ВЕЗА: ROP-ARA-11893-LOCA-5/2021

r&vffil
I mH l

WW
PETIYBJIT{KA CPEI,IJA

MI,IHI4CTAPCTBO YHYTPAIIIIII,IX TOCIIOBA
CEKTOP 3,A' BAHPEIHE CI,{TyALII4JE
Ynpana 3a BaHpeAHe crarYauuje
09.15.2.2 6p. 217 -1861 1 121 -2

11.01.2022. roAI4He
ROP-ARA-1 1 893-LOCAH-6-HPAP-1/202
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KpazYjeea14

Huro:re lTawtrha 6P.2

(oJ)

MlruncrapcrBo yHyrpaunl4x IIocJIoBa Peny6nrar<e Cp6raje, Cexrop 3a BaHpeAHe curyaqraje'
q:r. 54 3axosa o flnaHupalby I'I I43rpaA]bH
Ynpana 3a BaHpeAHe curyaquje y KparyjeaUy, HaocHoBy
(,,C'r. r:racHr..rK PC", 6p.l2lO9,itlbq, i+ttt, 121112,42113,50/13, 98/13, 132114, 145114,83/18,
3lllg,37 llg Ll gl20),utt.6 3axosa o 3arriL'brrBt{M 14 ropHBr{M reqHocrt4Ma L{ 3arIa!',bI'IBI4M lacoBI,IMa
(,,c;r. r:racHuxPC",6p.54ll5), u:r.20 crae I Ypea6e o,roxaqujcKlrM ycnoBl{rua (,.c,r. f,rIacHHK
PC", 6p.11512020) u llpanu:ruuxa o rocrynKy cnpoeolersa o6jegun'eHe npoqeAype
sa
eneKrpoHcKI{M nyreM (,,Cl.uacHuK PCoo, 6p. 68/19), peuasajyhu IIo 3axreBy OAeretla
IIOcJIOBe,
t{MOBIIHCKo-npaBHe oAHoce, yp6aHu:alt, rpalenuHapCreo V Cran't6euO-XoMyHanHe
HHBecrl4ropa
y
IrMe
,,BA}LA
orrrrrrr{He Apanfe:roaaU, oA ll.tZ.ZOZt.lo.4HHe, IocraB,rbeHoM
I'{3AaBarL'a
y
nocryrlKy
KOtrIEpII EEI{A.MEHT.. AOC} n: Eame. orrxrrrHa ApaHlle,ronaq
loxaqtrjcxux ycnoBa HaocHoBy 3axreBa y oKBHpy o6je4umeHe npoqeAype eJIeKrpoHcKI'{M IIyreM
6p. ROP-ARA-1 1893-LOCAH-6-HPAP -1 12021 n:4aje:
YCJIOBE 3A EE3BEAHO TIOCTABJbAIbE Y IIOIJIEAY MEPA 3AIUTI{TE OA
IIOXAPA II EKCTIJIO3IIJA CA OBEPEHIIM CPITYAUIIOHIIM TIJIAHOM

OIOBPABA usrpa4rra o6jexra 6p. R1 - nal:eMHor pBepBoapa reqHor na$ruor
raca ca rperaKaJrrrrureM (xanaqurer pe3epBoapa je 60 m3), sa norpeCe o6jexra - xaJre 3a
rrpou3BoAlby crupoAypa y Kpyry npesyseha FAIi A KOMEPII EEKAMEHT na n'n' 1843/8
KO Earsa, Apau[e,rosaq , rpeMa AocTaB,Ir,eHona lrgejuou petueny 6poi 64-6121, u:pafeuort
oA cTpaHe ,,CilPEI" a.o.o ,iApaule.uorqa, y cKnaAy ca iIrI. 20 cras 1 Ypeg6e o loxaqujcrun
y.rourru (,,C.n. uacHllx PC", 6p. ll5l2)20), jep CY IICIyIbEHII yc:ronra npegnuleuu
t4peg6aryla q:r. 6 3aroHa o 3alaJ,bvrBr4w pr ropI4BIrM TeqHocrI'IMa r{ 3anaJ'bllBult raconuua (,,C:r.
uacHr.rx PC", 6p. 54115), Kao r,r oApeA6arraa llparu:ruura o rexHL{qKI{M HopMarI'lBI{Ma 3a
6es6e4uocr oA floxapa u ercn:rosuja nocrpojerra 3a reqHl{ Hatfruu rac u o ycKnaAl4lxrBa}r,y lI
rperaKarby rerrHor ua$ruor raca (,,C:r. llacsutt PC" 6poj 7712021),llpaeuluura o rexHIIqKI{M

xojuna ce

3a rr3rpaArby HaA3eMHrrx eJleKTpOeHepIeTcKLIX BOAOBa Ha3IIBHOT HaIIOHa 1 kv ao
400 kV (,,C;r. mrcr COPJ", 6p. 65/88 n ,,Cr. rrzcr CPJ", 6p. 18192) u flpanu:rulzKa o rexHur{KHM
HOpMarr,rB!{Ma 3a pr3rpal}by Hr.{cKoHarroHcKrrx HaA3eMHLIX BOAOBa (,,c1. :rucr C(DPJ", 6p. 6192), t

HOpMaTr4Br,rMa

uoce6uo HarJrarlraBaMo:

cy [peAMer oB]rx ycnoBa naopajy I4cny]baBarlI 6eg6eAlrocsa pacrojarra y
olHocy ua nocrojehe H rrnaHupaue o6jerre rrpuKa3aHe Ha oBepeHoM clrryauuoHoM rlnaHy
P:1:500 u: u4ejuor peuerba, rojz je cacraBHLt Aeo oBI'Ix ycnoBa.
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rrJraH lr3 oBr4x ycJIoBa Mopa
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je npexo osralxheHllx paAHI'IKa Cexropa

curyaquje, Yupane 3a BaHpeAHe curyaqraje

y

Kparyjeeqy, H3BpIxHno rpelneA

u4ejuor pe111e6a r.r nperJreA rrpeAnoxeHe :roraquje pe3epBoapa.

Llsnaru yc,'IoBI4 sa 6e:6e4Ho nocraBJibaH,e ca oBepeHr4M curyarlrroHr{M rrJraHoM cy cacraBHr.r Aeo
:roxaqrzjcxux ycJ'IoBa, Ha ocHoBy rojux ce us4aje petrreH,e o rpaleruucxoj 4osro,ru, xoje je norpe6uo
IocraBr.rrr4 oeoj Ynpaelr y cKnaly ca q,r. 138 3arcosa o [JraHr.rpaby h u3rpalit+,u.

Cxoguo qr. 723 3axosa o [naHl4paH,y

u u3tpa1rbt4) a y cx,'raAy ca o4pe46arr,ra llpanu,rHuKa o
rlocryrlKy cnponolelba o6jegnmeHe [poqeAype eJreKrpoHcKr.rM rryreM a ql. 33 3arcoHa o 3arrrr]irr{ oA
roxapa (,,C,1. r,racuuK PC", 6p. 6p. llll09, 20115 v 87l20lS) norpe6Ho je, npe orroqurbalba
nocrynKa aa yrnpfuearse noAo6Hocru o6jenara :a ynorpe6y, opmHy HaAJre)KHoM 3a nocnoBe
3alrrure oA noxapa AocraBIIrI4 Ha carJracHocr npojercre:a a:eofeme o6jexara, urEjr.r je cacraBHu Aeo
u f,raeHu npojexar 3aurr.{Te oI noxapa.
u3Hocy 34.470100 ilt4Hapa yrepleua je cxo4no rapn$Honr 6p.46a 3arcosa o peny6laurunr
aAMuHrrcrparr4BHrrM TaKcaMa (,,C:r. uacur,rK PCo', 6p.43103, ........,6212021).
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Yupana 3a BaHpeAHe cr.rryarlxje
09.1 5 .2.2 6p. 217 -18612121 -2
11.01.2022. roAr{He

ROP-ARA-
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893

-LOCAH-6-HP Ap -212021

Kpoeyjeea4

Hnxore flaruuha 6p.2
(oJ)

MuuucrapcrBo yHyrparrrbux rrocnoBa Peuy6:rnrce Cp6trje, Cexrop 3a BaHpeAHe curyaquje, Vnpaea:a
BaHpeAHe curyaqrzje y Kparyjeeuy, Ha ocHoBy .{.r. 54 3axosa o [naHr{pan,y H w3rpap.nu (..Cn.
r:racHuK PC", 6p. 72109,81/09, 24lll, l2ll12, 42113,50/13, 98113, 132114, 745114,83/18, 31119,
37119 u9120),'il.20 crae2 Ype46e o:roxaqnjcKrrM ycnoBrnra (,,C:r. rrracHuK PC", 6p. 11512020) u
llpanv,ruuxa o nocryrrxy cnponofema o6jegr.rlr,eHe rrpoqeAype e,'reKrpoHcKr.{M rryreM (,,Cr. uacunr
PCoo, 6p. 6812019), peruanajyhrE rro 3axreBy 6poj ROP-ARA-11893-LOCAH-6-HPAP-212021 oA
31.12.2021 roAHHe, OAe,,rema 3a r.rMoBrzHcKo-npaBHe oAHoce, yp6aHusau, rpalenuuapcrno Lt
cralr6eno-xoMyHanHe rocJroBe, oflrurr,rHe ApaH!enoaaq, .qocraBJr,eHoM y HMe r{HBecrr.rropa ,rEA}SA
KOMEPU EtrKAMEHT" AOO r.{3 Eame. omilruHa ApaHfie,roaaq, y rocryrKy v3taBa:e,a
roraqujcrux ycnoBa y oKBHpy o6jegrarreHe nporleAype eneKrpoHcKr.rM rryreM usgaje:

vcJIoBE y frourEAy MEPA 3ArrrTrrTE oA rroxApA
3a lr3rpaAlr,y o6jemra 6p. 1 - xaJle 3a rrpou3BoAr*y encrpyArrpaHor flo,'rrrcrupena (crlrpogypa) rr
o6jexra 6p. Rl - flocraBJbalbe HaA3eMHor pe3epBoapa rerrHor naQrnor raca ca flperaxaJrr.rrrrreM
(nanaqurer pe3epBoapa je 60 m'), y Kpyry npe4yeeha 6AILA KOMEPU IiEKAMEHT sa x.n.
184318 KO Eama, ApaHle:ronau, y cKnaAy ca qr. 20 cr;as 2 Vpea6e o ,roxaqujcxr4M ycnoBaMa (,,C:r.
rracHLIK PC", 6p. 11512020) rpeMa AocraBJEeHoM ra4ejuou petlrelby, nspalenoll oA crpaHe
,,CIPE|"4.o.o. r.r3 Apau!e:ronqa.

Y

eesu I43AaBaH,a oBlzx ycnoBa, o6aeeruraBaMo Bac Aa onaj oprau HEMA noce6nnx ycnoBa y
rlorneAy Mepa 3aIIrrHTe oA noxapa, Kao r.r ga je y rfa:u npojercronalba npeAMeruor o6jexra ca cBr.rM
npunaaajyhllM l4Hcralrlaqnjalra, orpeMoM ll ypefajnnra, norpe6uo npuMeHrrrr,r Mepe 3attrrr4re oA
[oxapa yrnp[eue eaxehIIN{ 3aKoHI{N{a, TexHIIqKuM IIpofl[cr{Ma, craHAapArrMa rr ApyrrrM aKTHMa
xojunra je ypefeua o6,racr 3arrrrrrre oA rroxtapa.

I4zgatu ycnoBLI y ilornery Mepa 3aurr.rre or [o)Kapa cy cacraBHr4 Aeo roxaqnjcxnx ycJroBa, Ha
ocHoBy xojux ce u:[aje petueFbe o rpafeal.rucxoj 4o:eo.ilu, xoje je norpe6Ho AocraBuru onoj Vnpanu
y cKnany ca qJr. 138 3anoua o nr'raHupaH,y r.r H3tpallbr4.
Cxo4Ho

qr.l23 3axosa o nnaHuparby

H r.r3rpaAlbr4, a y cKnaAy ca o4pe46anaa flpanu,rHuKa o rrocryilKy
cnpoaolersa o6je4umeHe npoqeAype eneKrpoHcKuM rryreM lr q,r. 33 3arcoua o 3a[rrurn oA rroxapa
(,,Cr. r:racullK PC", 6p. 1lll09,20ll5 u 8712018) norpe6Ho je, npe orrroqulbarta nocrynKa 3a
yreplr'Bame no4o6Hocru o6jercara :a ynorpe6y, AocraBr4ru Ha cauracHocr npojer<re :a u:nofeme
o6jercara, unju je cacraBHrz 4eo rz f:ranuu npojexar 3arrrrr4re or noxapa.
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1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U PROMET
1.1. IME PROIZVODA
Alumasc ekstrudirani polistiren
1.2. PREPORUČENI NAČINI KORIŠĆENJA PROIZVODA
Termička izolacija
1.3. PODACI O SNABDEVAČU
Alumasc proizvodi namenjeni za spoljašnjost objekata
White House Works, Bold Road, Sutton, St Helens, Merseyside, WA9 4JG. Ujedinjeno Kraljevstvo
Tel: +44 (0)1744 648400
Faks: +44 (0)1744 648401
1.4 BROJ TELEFONA ZA HITNE SLUČAJEVE
Tel: 01744 648400 (Pon- Čet: 08:30-17:00; Petak: 08:90-16:00)

2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
2.1. OPASNOSTI PO LJUDSKO ZDRAVLJE
Ovaj proizvod nije klasifikovan prema EC kriterijumima
3. SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA
3.1. PODACI O SUPSTANCI
Ekstrudirana polistirenska pena as halogenskim sistemom za sprečavanje gorenja.

4. MERE PRVE POMOĆI
4.1. KONTAKT SA OČIMA
Isprati oči velikom količinom vode, ukloniti sočiva nakon prvih 1-2 minuta i zatim nastaviti ispiranje nekoliko
minuta. Očekuju se samo mehanički uticaji. Ukoliko dođe do uticaja, konsultovati se sa lekarom, poželjno sa
oftamologom.
4.2. KONTAKT SA KOŽOM
Isprati kožu sa velikom količinom vode.
4.3. UDISANJE
Pomeriti osobu na svež vazduh. Ukoliko efekti uticaja potraju konsultovati se sa lekarom.
4.4. GUTANJE
Ukoliko dođe do gutanja, potražiti medicinsku pomoć. Može da izazove gastrointestinalnu blokadu. Ne davati
laksative osobi. Ne izazivati povraćanje ukoliko na to niste upućeni od strane medicinskog osoblja.
Napomena za lekara:
Nema specifičnog protivotrova. Lečenje nekon izlaganja treba da bude usmereno na kontrolu simptoma i na
kliničko stanje pacijenta.
5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA
5.1. SREDSTVA ZA GAŠENJE POŽARA
Vodena magla ili fini mlaz. Upotreba aparata za gašenje požara sa suvim hemikalijama. Aparati za gašenje
požara sa CO2. Pena.
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5.2. PROCEDURE ZA GAŠENJE POŽARA
Držati ljude dalje od požara. Izolovati požar i zabraniti nepotrebne ulaske. Temeljno natopiti vodom da se
materijal ohladi i da bi se sprečilo ponovno paljenje. Ako je materijal u rastopljenom stanju, ne primenjivati
direktan mlaz vode pri gašenju. Koristiti fini sprej za vodu ili za penu. Prostor ohladiti vodom kako bi se
lokalizovala požarna zona.
5.3. SPECIJALNA ZAŠTITNA OPREMA ZA VATROGASCE
Nositi apparat za disanje koji radi na principu pozitivnog pritiska i vatrogasnu odeću (odeća uključuje i
vatrogasnu kacigu, kaput, pantalone, čizme i rukavice). Ukoliko zaštitna operma nije dostupna ili se ne koristi,
požar gasiti sa zaštićene lokacije koja se nalazi na sigurnoj udaljenosti.
5.4. NEOČEKIVANE OPASNOSTI OD POŽARA I EKSPLOZIJE
Mehaničko sečenje, brušenje, mlevenje može da prouzrokuje stvaranje prašine. Da bi se smanjio potencijal od
eksplozije prouzrokovane prašinom, ne dozvoliti da dođe do nakupljanja prašine. Ovaj proizvod sadrži
usporivače gorenja koji inhibira slučajno paljenje iz malih izvora požara. Ovaj proizvod od plastične pene je
zapaljiv i treba ga štititi od plamena i drugih izvora visoke temperature. Kada proizvod gori formira se gust dim.
5.5. OPASNI PROIZVODI SAGOREVANJA
Tokom požara dim može da sadrži i originalni materijal pored svih proizvoda sagorevanja koji mogu biti toksični
i/ ili iritirajući. U tinjajućem stanju ili u plamenu dolazi do stvaranja ugljen dioksida i ugljenika. Proizvodi
sagorevanja mogu da uključuju i nisu ograničeni na: Vodonik bromid. Studije su pokazale da proizvodi
sagorevanja ove pene nisu više akutno toksični od proizvoda sagorevanja uobičajenih građevinskih materijala
kao što je drvo.
6. MERE U SLUČAJU UDESA
6.1. MERE KOJE TREBA DA BUDU PREDUZETE UKOLIKO DOĐE DO ISPUŠTANJA ILI PROSIPANJA
Ukoliko je moguće izvršiti oporavak materijala. Pogledati odeljak 13, Razmotrene mogućnosti za odlaganje, za
dodatne informacije.
6.2. PREDOSTROŽNOSTI KOJE SE ODNOSE NA LIČNU ZAŠTITU
Nema specijalnih zahtevanih instrukcija.
6.3. PREDOSTROŽNOSTI KOJE SE ODNOSE NA ŽIVOTNU SREDINU
Nema specijalnih zahtevanih instrukcija.
7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
7.1. PREDOSTROŽNOSTI ZA BEZBEDNO RUKOVANJE
Opšte mere za rukovanje: Metode izrade koje uključuju urezivanje ovog proizvoda mogu da dovedu do
oslobađanja gasova koji se nalaze unutar proizvoda (njegove strukture). Obezbediti adekvatnu ventilaciju kako
bi se obezbedilo da koncentracije na lokalnom nivou budu niže od donje granice zapaljivosti. Mehaničko
sečenje, brušenje i mlevenje mogu da prouzrokuju stvaranje prašine. Da bi se smanjio potencijal od eksplozije
prouzrokovane prašinom, ne dozvoliti da dođe do nakupljanja prašine. Ovaj proizvod je zapaljiv i može da
predstavlja opasnost od požara ako se nepravilno koristi ili postavlja.
7.2. USLOVI ZA BEZBEDNO SKLADIŠTENJE, UKLJUČUJUĆI NEKOMPATIBILNOSTI
Tokom isporuke, skladištenja, postavljanja i upotrebe, ovaj materijal ne bi trebalo da bude izložen plamenu ili
drugim izvorima paljenja. Ovaj proizvod sadrži halogene usporivače gorenja koji inhibiraju slučajno paljenje iz
malih izvora požara.
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8. KONTROLA IZLOŽENOSTI
8.1. PARAMETRI KONTROLE IZLOŽENOSTI
Očekuje se da će koncentracije gasova za formiranje penaste strukture ukoliko dođe do njihovog slučajnog
ispuštanja biti znatno niže od onih koje izazivaju akutne efekte udisanja i da će biti niže od smernica za nivoe
izlaganja.
8.2. KONTROLA LIČNE IZLOŽENOSTI
Zaštita očiju nije neophodna. Za operacije proizvodnje se prporučuje upotreba zaštitnih naočara. Zaštitne
naočare treba da budu u skladu sa Direktivom 89/686/EC Kategorija 2. Ukoliko postoji potencijal za nastanak
čestica koje bi mogle da dovedu do neprijatnog osećaja oka, nositi hemijske zaštitne naočare. Hemijske
zaštitne naočare bi trebalo da budu u skladu sa EN166 ili sa nekim ekvivalentnim standardom.
8.3. MERE ZAŠTITE KOŽE
Nema drugih mera osim da treba da se nosi odeća koja je čista i koja prekriva telo.
8.4. MERE ZAŠTITE RUKU
Kada se rukuje ovima materijalom nije neophodno nošenje hemijskih zaštitnih rukavica. U skladu sa opštom
hugijenskom praksom za bilo koji materijal, kontakt sa kožom treba da bude sveden na minimum. Koristiti
rukavice radi zaštite od mehaničke povrede. Odabir vrste rukavica treba da zavisi od dobijenog zadatka.
8.5. MERE ZAŠTITE DISAJNIH ORGANA
Za određene opreracije je neophodna respiratorna zaštita. Operacije uključuju, ali se ne ograničavaju samo na
testere, glodalicu ili sečenje vrućom žicom i za to se koriste odobreni uređaj za prečišćavanje vazduha. Koriste
se sledeći uređaji za prečišćavanje vazduha sa CE oznakom: kaseta za organska isparenja sa predfilterom za
čestice, tip AP2.
8.6. GUTANJE
Nema mera opreza koje je neophodno sprovoditi zbog fizičkih osobina proizvoda.
8.6. INŽENJERSKE KONTROLE
Ventilacija: Većina uslova biće ispoštovana upotrebom dobre opšte ventilacije. Lokalna izduvna ventilacija: za
neke operacije može biti potrebna.
9. FiZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA
9.1. OPŠTE INFORMACIJE
Proizvod se isporučuje u obliku ploča bez karakterističnog mirisa. Proizvod je obično bledno narandžaste boje,
ali se povremeno može isporučivati i u drugim bojama.
9.2. BITNE INFORMACIJE ZA ZDRAVLJE, BEZBEDNOST I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Agregatno stanje

Ploča

Boja

Bledo narandžasta

Miris

Bez mirisa

Tačka paljenja- zatvoren sud (Flash point)
Granica zapaljivosti u vazduhu
Tačka samozapaljivosti
Pritisak pare

346 °C
Donja: Nije primenljivo
Gornja: Nije primenljivo
491 °C
Nije primenljivo
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Tačka ključanja (760 mm Hg)

Nije primenljivo

Gustina pare (vazduh=1)

Nije primenljivo

Specifična gustina (H2O=1)

Nije primenljivo

Gustina supstance u čvrstom stanju
Tačka mržnjenja
Tačka topljenja
Ratvorljivost u vodi na 20 °C
pH
Kinematska viskoznost

Izdato: 23.05.2012.
Prvo izdanje: 16.06.2005.

≈ 35 kg/m3
Nije primenljivo
75 ̊C
Nerastvorljivo
Nije primenljivo
Nije primenljivo

10. REAKTIVNOST I STABILNOST
10.1. STABILNOST/NESTABILNOST
Termički stabilan proizvod na uobičajenim temperaturama primene.
10.2. USLOVI KOJE TREBA IZBEGAVATI
Izbegavati temperature preko 300 ̊C (572 ̊F ). Izlaganje visokim temperaturama može da dovede do razgradnje
proizvoda. Izbegavati direktno izlaganje sunčevoj svetlosti.
10.3. NEKOMPATIBILNI MATERIJALI
Izbegavati kontakt sa: oksidujućim agensima, aldehidima, aminima, estima, tečnim gorivima i organskim
rastvaračima
10.4. OPASNA POLIMERIZACIJA
Neće doći do nje.
10.5. TERMIČKA RAZGRADNJA
Nije uobičajeno da dođe do razgradnje. Dolazi do stvaranja malih količina gasovitih vodonok-halogenida kada
se proizvod zagreje na temperature višu od 250 ̊C. Koji će proizvodi razgradnje nastati prilikom razgradnje
zavisiće od temperature, količine pristunog vazduha i prisustva drugih materijala. Proizvodi razgradnje mogu
da uključuju, i nisu ograničeni na: aromatične komponente, aldehide, etilbenzen, vodonik-bromid, polimerne
delove. Pod uticajem visokih temperature, u nezapaljivim uslovima, oslobađaju se male količine aromatičnih
ugljovodonika kao što su stiren i etilbenzen.
POGLAVLJE 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI
11.1. KONTAKT SA KOŽOM
U suštini proizvod ne dovodi do iritacije kože. Može doći jedino do povrede koja je mehaničke prirode.
11.2. KONTAKT SA OČIMA
Čvrsta supstanca ili prašina mogu izazvati iritaciju ili povredu rožnjače u slučaju mehaničkog dejstva na oko.
Dimovi/pare koji su ispušteni tokom termičkih operacija kao što je sečenje vrelom žicom mogu dovesti do
iritacije oka.
11.3. GUTANJE
Može da izazove gušenje ili blokadu digestivnog trakta ukoliko se proguta
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11.4. UDISANJE
Prašine mogu da izazovu iritaciju gornjih disajnih puteva (nosa i grla). Dimovi/pare koje su ispuštene prilikom
termičkih operacija kao što je sečenje vrelom žicom mogu da dovedu do iritacije disajnih puteva.
11.5. SISTEMSKI EFEKTI
Sadrži komponente za koje je dokazano da kod ljudi izazivaju efekte na centralni nervni sistem i na jetru.
Spomenuta komponenta je etanol.
11.5. TOKSIČNOST PRI UČESTALOM IZLAGANJU
Aditivi su inkapsulirani u proizvodu i ne očekuje se da mogu da budu ispušteni iz proizvoda pri normalnim
uslovima proizvodnje ili u slučajnu opasnosti koja može da se predvidi.
12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI
12.1. POKRETANJE I PODELA
Ne očekuje se biokoncentracija proizvoda zbog njegove relativno velike vrednosti molekulska težina
(molekulska težina je veća od 1000). U kopnenom okruženju se očekuje da materijal ostane u zemljištu. U
vodenom okruženju se očekuje da materijal pluta. Nema dokaza da dolazi do značajnijeg ispiranja materijala i
zato je malo verovatno da dolazi do zagađivanja podzemnih voda.
12.2 PERZISTENTNOST I BIORAZGRADIVOST
Površinska foto-razgradnja je očekivana kada je proizvod izložen sunčevoj svetlosti. Ne očekuje se primetna
biorazgradnja.
12.3. EKOTOKSIČNOST
Nije očekivana akutna toksičnost na vodene organizme.
13. ODLAGANJE
Treba uložiti sve napore da se proizvod reciklira. Međutim, ovaj proizvod sadrži halogenirani usporivač gorenja
i ne sme se reciklirati sa plastičnim matererijalima koji ne sadrže ovaj usporivač gorenja. Ovaj materijal je
poželjno odlagati paljenjem pod odobrenim uslovima ili, u nekim zemljama, na odobrenim deponijama.
Kupcima se preporučuje da provere lokalne zakone i načine na koje se propisuje odlaganje otpadnog
materijala. Ukoliko se proizvod spaljuje, preporučuje se da se dimni gasovi koji nastaju kao proizvodi
sagorevanja tretraju u skruberu pre njihovog ispuštanja u atmosferu.
14. PODACI O TRANSPORTU
14.1. KOPNENI I ŽELEZNIČKI
Nije regulisano
14.2. OKEAN
Nije regulisano
14.3. VAZDUH
Nije regulisano
14.4. UNUTRAŠNJI PLOVNI PUTEVI
Nije regulisano
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15. REGULATORNI PODACI
15.1. EVROPSKI PROPIS O POSTOJEĆIM KOMERCIJALNIM HEMIJSKIM SUPSTANCAMA (EINECS)
Komponente ovog proizvoda su na listi EINECS ili su izuzete iz propisanih zahteva
15.2. EC KLASIFIKACIJA I KLASIFIKACIJA OZNAČAVANJA ZA KORISNIKE
Ovaj proizvod nije klasifikovan kao opasna supstanca prema EC kriterijumima.
16. OSTALI PODACI
16.1. NIJE DOSTUPNO
16.1. LEGENDA
EC
EINECS

Evropski Savet
European Inventory of Existing Commercial Chemical
Substances/ Evropski propis o postojećim komercijalnim
hemijskim supstancama

Korišćena literatura: Originalni bezbednosni list proizvođača:
Korišćena literatura / Izvori podataka: Bezbednosni list proizvođača :
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