
  

(logo výrobnej spoločnosti) 

Názov produktu:     Fenochem 507 KS01 

ZLOŽENIE, VZHĽAD A VLASTNOSTI

Vodný roztok polykondenzátu fenolu a formaldehydu rezolového typu vyrobený pomocou 
katalyzátora hydroxid draselný. Vo výrobku je zapracované modifikačné činidlo za účelom úpravy 
sušiny a B-času. Je to nízko viskózna kvapalina červenohnedej farby bez mechanických nečistôt. 
 

ŠPECIFIKÁCIA KVALITY 

Znak kvality Merná jednotka Hodnota 

Obsah sušiny (135°C, 1hod., 3 g) % hm. 52 ± 1 

Obsah voľného formaldehydu % hm. max. 0,1 

Obsah voľného fenolu % hm. max. 0,6 

Obsah dusíka (N2) % hm. max. 7,0 

Miešateľnosť s vodou (10 g na 250 ml) - 1 : 25 

B-čas (130°C) minúty 3 - 7 

pH pri 20°C - 9 – 10 

Hustota (20°C) kg.m-3 1200 ± 20 

Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu 

POUŽITIE

Živica je určená na spájanie minerálnych a sklenených vlákien za tepla pri výrobe zvukovo 
a tepelne izolačných materiálov. 
 

BALENIE

Produkt sa plní priamo do izolovaných automobilových alebo železničných cisterien. 
 

DOPRAVA

Cestná a železničná doprava. 
 

SKLADOVANIE

V dobre uzatvorených oceľových zásobníkoch pri teplote 17-22°C. Zásobníky nesmú byť 
vystavené priamemu slnečnému žiareniu, ani byť v blízkosti vykurovacích telies. Pre dodržanie 
životnosti, ktorá sa overuje miešateľnosťou živice s vodou, je potrebné dodržať doporučenú 
teplotu skladovania 17-22°C. Doba životnosti u odberateľa je 14 dní pri dodržaní podmienok 
skladovania. 



Patrí medzi netoxické látky. Po viacnásobnej aplikácii má nepriaznivé účinky na kožu. Vážne 
a trvalé následky môže mať zasiahnutie očí. 
 
Klasifikácia látky alebo zmesi Nariadenie ES 1272/2008: 

Piktogram GHS:            
Výstražné slovo:  Pozor  
Výstražné upozornenie:  Skin Irrit.  2;   H315: Dráždi kožu. 
   Skin Sens. 1;  H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. 
   Eye Irrit.   2;   H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
Bezpečnostné upozornenie – prevencia: P261,P264, P,272, P280 
Bezpečnostné upozornenie –odozva P302 + P352, P321, P332 + P313, P362+ P364,  P305 + P351 + 
P338, P337 + P313 
 
Klasifikácia látky alebo zmesi Smernica EÚ 67/548/EC alebo 1999/45/EC 

nápis a symbol:                 Xi  draždivý 
Osobitné upozornenie na nebezpečenstvo pre ľudí a životné prostredie: 
R 21/22      Škodlivý pri kontakte s pokožkou a po požití. 
R 36/37/ 38         Dráždi  oči, dýchacie cesty a pokožku.  
R 43                  Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou. 
 

 


