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Karta charakterystyki materiału: pro-PLA 

 
 
Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny oraz firmy/przedsiębiorstwa 
 
Nazwa materiału: PLA 
Typ substancji: biopolimer 
Nazwa handlowa: pro-PLA 
 
Dostawca / Producent: 
MSS, 99-300 Kutno, Ul. Grunwaldzka 7, Polska, e-mail: biuro@pro3d.info, tel.: +48 669 848384 
 
 
Sekcja 2: Identyfikacja zagrożeń 
 
Styczność z okiem – może powodować mechaniczne uszkodzenie wskutek niewłaściwego 
obchodzenia się z produktem i niestosowanie okularów ochronnych. 
 
Styczność ze skórą – nie powoduje podrażnienia skóry, może powodować urazy mechaniczne 
wskutek niewłaściwego obchodzenia się z produktem. 
 
Wdychanie – wydzielane opary podczas obróbki termicznej (druku 3D) może powodować 
podrażnienia górnych dróg oddechowych. 
 
Ryzyko połknięcia – istnieje niewielkie ryzyko połknięcia, gdy filament zostanie pocięty na krótkie 
kawałki. 
 
 
Sekcja 3: Skład/informacja o składnikach 
 
Nazwa chemiczna: Polilaktyd 
Skład substancji: żywica polilaktydowa>97%, dodatki (barwniki) ≤ 3 % 
 
 
Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy 
 
Wdychanie: opary powstające podczas drukowania mogą powodować podrażnienie górnych dróg 
oddechowych. W przypadku wdychania dużej ilości gazów i dymów należy ewakuować osobę na 
świeże powietrze. Leczyć objawowo. 
 
Kontakt ze skórą: produkt nie powinien powodować podrażnienia skóry. 
 
Kontakt z oczami: spłukać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Skonsultować się z 
lekarzem, jeśli objawy nie ustępują. 
 
 
Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru 
 
Środki gaśnicze: piana, suchy proszek gaśniczy, itp. 
Specjalna procedura gaśnicza: podczas pożaru stosować aparat oddechowy 
Zagrożenie pożarem i wybuchem: brak 
 
 
Sekcja 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
 
Należy: 
- trzymać z dala od źródeł zapłonu, 
- unikać kontaktu z oczami, 
- nie pozostawiać na ziemi ze względu na ryzyko poślizgnięcie i uszkodzeń mechanicznych ciała, 
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- nie dopuścić do wprowadzenia do wód gruntowych i powierzchniowych oraz kanalizacji. 
 
 
Sekcja 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 
 
Należy: 
- przechowywać produkt szczelnie zamknięty, 
- przechowywać produkt w suchym i chłodnym miejscu, 
- chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, deszczu i gwałtownym zmian 
temperatury. 
 
 
Sekcja 8: Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 
 
Podczas przetwarzania produktu, należy stosować odpowiednią wentylację pomieszczenia.  
 
Ochrona oczu / twarzy: należy stosować okulary ochronne. 
 
Ochrona skóry: nie są wymagane dodatkowe środki ochrony. 
 
Ochrona dróg oddechowych: gdy nie jest zapewniona wystarczająca wentylacja to należy stosować 
maski oczyszczające powietrze. 
 
 
Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 
 
- wygląd – drut plastikowy, 
- zapach – na szpulce prawie bezwonny, w trackie przetwarzania – słodki, 
- próg zapachu - brak danych, 
- pH - nie dotyczy, 
- temperatura wrzenia - nie dotyczy, 
- temperatura topnienia - nie dotyczy, 
- temperatura zapłonu – brak danych, 
- temperatura rozkładu - nie określono, 
- palność (ciała stałego, gazu) – brak danych, 
- samozapłon – powyżej ok. 390 st. C, 
- niebezpieczeństwo wybuchu - nie określono, 
- właściwości utleniające - nie określono, 
- gęstość > 1,24, 
- szybkość parowania – nie dotyczy, 
- rozpuszczalność – nie jest rozpuszczalny, 
- mieszalność – nie jest mieszalny, 
- lepkość - nie dotyczy. 
 
W zależności od koloru w/w właściwości fizyczne mogę się nieznacznie różnić. 
 
 
Sekcja 10: Stabilność i reaktywność 
 
Stabilność - stabilny w normalnych warunkach przechowywania i używania. 
Gazy powstające w wyniku rozkładu termicznego: acetaldehyd, tlenek węgla, heksanal. 
 
Należy: 
- unikać wyładowań elektrostatycznych, 
- unikać pracy w słabo wentylowanych pomieszczeniach, 
- unikać tarcia, oraz ciepła wywołanego tarciem. 
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Sekcja 11: Informacje toksykologiczne 
 
- dymy i opary powstające podczas drukowania mogą być drażniące dla oczu, dróg oddechowych i 
skóry, 
- produkt może działać uczulająco, 
- toksyczność ostra doustna (LD50) – nie określono, 
- działania mutagenne – nie określono. 
 
 
Sekcja 12: Informacje ekologiczne 
 
Produkt jest biodegradowalny. W środowisku wodnym nie jest rozpuszczalny. Nie podlega 
biokumulacji. Nie należy dopuszczać do wprowadzenia do wód gruntowych i powierzchniowych oraz 
kanalizacji. 
 
 
Sekcja 13: Postępowanie z odpadami 
 
Unieszkodliwianie odpadów - nie wyrzucać do wody, ścieków ani na ziemię. Odpady należy 
zagospodarować zgodnie z obowiązującym prawem. Gdy produkt nie jest zanieczyszczony, zaleca się 
przekazanie go do właściwego punktu recyklingu lub spalarni tego typu odpadów. 
 
 
Sekcja 14: Informacje dotyczące transportu 
 
Sekcje 14.1 – 14.5 - nie dotyczy 
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników – nie dotyczy 
Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC – nie 
dotyczy 
 
 
Sekcja 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 
 
Producent filamentu pro-PLA dołożył wszelkich starań, aby zawarte w niniejszym opisie informacje 
były rzetelne i kompletne. Produkt nie został poddany badaniom a wszystkie parametry zostały 
podane na podstawie dokumentacji i deklaracji producentów składników, z których wyprodukowany 
został filament pro-PLA. 
 
 
Sekcja 16: Inne informacje 
 
Produkt powinien być przechowywany i używany zgodnie z załączoną do filamentu instrukcją oraz 
zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP a także oraz obowiązującym prawem. Informacji zawartych 
w niniejszym opisie nie należy traktować jako gwarancji podanych właściwości. 


