
 
 

INSTRUKTÁŽNÍ LIST pro materiál m ěkčené PVC 
 
I.     UŽÍVÁNÍ MATERIÁLU  
1)   materiál měkčené PVC  slouží hlavně pro průmyslové využití, a to ve výrobcích lamelové clony a prů-
hledná kyvná vrata. Skrze tyto výrobky můžou procházet pracovníci či projíždět mechanizace.  Další použití je 
možné jako netříštivé ochranné kryty či okénka, podložky na pracovní stoly, ochranné zóny, obaly. Neslouží 
pro vodorovné či šikmé zakrytování větších ploch. 
2)   materiál se standardně vyrábí v tloušťkách 1 – 12 mm a šířkách 100 – 2200 mm. Výrobní nábaly jsou od 
20 do 50 m. Plast lze formátovat (optimálně ostrými řezacími nástroji). 
  
II.    DODÁVKA CLON A VRAT 
1)   před montáží těchto výrobků je nutno rozbalit plasty, které jsou smotány do jednoho či více nábalů na 
čistou rovnou plochu. Dojde k vyrovnání případných deformací, které mohou vzniknout pamětí plastu na tvar 
v nábalu. Tyto deformace nejsou trvalé a vyrovnají se nejlépe v temperované místnosti. 
2)   po navěšení plastů v lamelové cloně dojde v prvních týdnech k prodloužení materiálu o cca 15-20 mm, 
zejména u delších lamel. Velikost deformace závisí na teplotě prostředí a typu provozu, nijak nesnižuje užitnou 
hodnotu výrobku. Aby clona plnila optimálně svou funkci, je nutné zastřižením udržet mezeru mezi koncem 
lamely a podlahou minimálně 10 mm. Úkon je součástí běžné údržby výrobku. 
3)   u clon sloužících pouze jako zimní opatření je vhodné po sezóně lamely vyvěsit, očistit a uložit (pokud 
možno na rovnou plochu). Navěšování se pak provede těsně před zimním obdobím. Prodlouží se tím 
podstatně doba jejich užívání.  
4)   je nevhodné dlouhodobě skladovat plast v úzkých nábalech, tj. srolovaný do průměru menšího než 300 
mm, hrozí trvalá deformace lamel (kroucení plastu) 
 
III.   DODÁVKA MĚKČENÉHO PVC 
1)   plasty jsou pro transport smotány do transportních nábalů. Materiál lze obdržet naformátovaný na míru 
nebo ve výrobních nábalech, kdy si pásy rozměrově upravuje zákazník svépomocí. V obou případech 
doporučujeme plasty před instalací rozložit na rovnou plochu (cca 24 hodin). Není vhodné je instalovat bez 
vyrovnání.  
2)  nevhodným způsobem užití plastů (instalace v prostředí s teplotou nad 60 oC, špatné řazení či šikmé 
zavěšení plastů apod.) se může snížit účinnost materiálu či výrobku. Vady pak nemohou být uznány jako 
předmět reklamace. 
 
IV.   DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE  
1)     identifikace: plastický polyvinyl chlorid (PVC), chemická skupina polymer 
2)    žádná z rizikových složek není z PVC uvolňována ve významném množství. Při běžném použití se nehody 
nevyskytují. Možná je inhalace škodlivých plynů v důsledku roztavení PVC vystaveného teplotě nad 150 °C. 
Postižená oběť musí být vynesena na čerstvý vzduch. Když je to nutné, zahajte resuscitaci a vyhledejte 
lékařskou pomoc – oběť mohla vdechnout chlorovodíkovou kyselinovou páru. Když přijde roztavený materiál 
do kontaktu s kůží, zchlaďte okamžitě postiženou oblast čistou studenou vodou. Nepokoušejte se odstranit 
materiál přilepený na kůži – vyhledejte lékařskou pomoc. 
3)    znečištěné plasty je možno omývat a čistit běžnými odmašťovadly bez abrazivních složek. Udržováním 
průhlednosti plastů zvyšujete bezpečnost provozu výrobků. Lez užít mýdlovou vodu, tlakovou vodu při teplotě 
do 40 ºC. Dezinfekce pomocí prostředku s alkoholem je možná také při teplotě do 40 ºC. Nepoužívat žádná 
rozpouštědla (aceton, ester, cyclohexanon, benzol, trichloretylen, tetrahydrofuran). 
4)    výrobce PVC používá při výrobě pouze vysokou kvalitu DINP a DIDP změkčovadel. Levnější DEHP (DOP) 
změkčovadla nízké kvality jsou rozpoznatelné díky silnému pachu a extrémně rychle ztracené flexibilitě. 
5)    skladování - zabránit horku (nejvyšší teplota mezi 40 a 50 ºC), zdrojům požáru (zapálení), a vlhkosti. 
Dbát na normální větrání místností. 
6)     likvidace materiálu - je možná recyklace, odpad likvidovat na kontrolovaných skládkách  
7)    podmínky a metody dopravy, skladování, použití nebo zpracování odpadu jsou mimo naši kontrolu a 
proto v žádném případě nespadají do naší kompetence.  
8)    výrobce a zpracovatelské firmy nemohou být zodpovědné za škody jakéhokoli druhu. Žádné z údajů, 
které jsou uvedeny v tomto listu výrobku, nemají být chápány jako schválení nebo doporučení k užívání 
výrobků.  
  
 
 


