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BEZPEČNOSTNÍ LIST Revidovaná verze č. : 2

Datum : 26/10/2007

RYCHLE TUHNOUCÍ CEMENT Nahrazuje : 7/3/2005

VICATCNP PM NF

1.  IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘIPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

NÁZEV VÝROBKU : Cement CNP PM NF je přírodní rychle tuhnoucí cement v souladu s francouzskou
normou NF P 15-314, nebo také cement rychle tuhnoucí přírodní v souladu
s evropským technickým schválením ETA-07/0019 (European Technical Approval),
v souladu též s normou NF P 15-317 Cementy odolné mořské vodě

Doporučená použití : betony, malty, cementové malty

DODAVATEL: Výrobce:
VICAT Direction Export
4 Quai Papacino
06 300 NICE
FRANCE
tel : +33 4 92 00 18 80
fax : +33 4 92 00 18 89  .

E-mail : vit.export@vicat.fr

NOUZOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO : ORFILA (Francie) : +33 1 45 42 59 59

2.  IDENTIFIKACE RIZIK

ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI : Při styku cementu s vodou, např. při výrobě betonu nebo malty, nebo pokud je
cement mokrý, dochází ke vzniku silně zásadité tekutiny.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na Nadýchání : :
zdraví člověka :

Časté a opakované vdechování velkého množství prachu zvyšuje riziko vzniku
dýchacích chorob.

Oči :

Při kontaktu očí s cementem (suchým nebo vlhkým) může dojít k vážnému,
případně nevratnému poškození očí.

Kůže :

Cement může vyvolat senzibilizaci při dlouhodobém styku s vlhkou kůží (při pocení
nebo ve vlhkém prostředí). Dlouhodobý kontakt pokožky s vlhkým cementem nebo
betonem může způsobit vážné popáleniny (vlivem tepla v důsledku alkalické
reakce) při dlouhodobém, bolestivém klečení na vlhkém betonu (nevhodná
pracovní poloha), a to i přes silné kalhoty.  Opakovaný kontakt pokožky s vlhkým
cementem může způsobit kontaktní dermatitidu.

Způsob expozice: Nadýchání : :  Ano
Kůže :  Ano
Oči :  Ano
Požití :  Ne, jen při náhodném požití.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na Výrobek nepředstavuje zvláštní nebezpečí pro životní prostředí při dodržení
životní prostředí : obvyklých podmínek jeho používání a při dodržení všech doporučení uvedených v

bodu 13. Informace o odstraňování látky/přípravku a speciálních ustanoveních o
národních a místních právních předpisech, která se mohou na výrobek vztahovat.

Fyzikální a chemické nebezpečí :

- Nebezpečí požáru nebo exploze : Přípravek nepředstavuje zvláštní nebezpečí vznícení ani exploze.

Klasifikace výrobku : V souladu s ES předpisy, výrobek je klasifikován jako :
Xi - Dráždivý
R37/38 : Dráždí dý chací orgány a kůži.
R41 : Nebezpečí vážného poškození očí.
R43 : Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

Doplňující informace : Rychle tuhnoucí cement CNP PM NF obsahuje jen malé množství chromanů.
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3.  SLOŽENI NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH

Přípravku :

Chemické složení: Rychle tuhnoucí a rychle tvrdnoucí cement je výsledkem procesu pálení vápence
s jílem, těženým v kamenolomech se sourodým složením. Pálení se provádí
v pecích při středně vysokých teplotách (1000 až 1200 °C). Nakonec je směs velmi
jemně rozemleta.  Suroviny pro výrobu jsou zejména: křemičitany, hlinitany,
sulfoaminát (slitek), v menším množství vápno, kysličník hořečnatý, síran sodný,
draslík, vápník a další prvky.  Přírodní rychle tvrdnoucí cement obsahuje malé
množství nerozpustných látek, ve kterých může být případně přítomen volný oxid
křemičitý (č. CAS: 14808-60-4; EINECS ; 238-878-4)
Rychle tuhnoucí cement CNP PM NF je v souladu se směrnicí 2003/53/ES (
omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků) a
nevyžaduje si použití redukčních činidel pro udržení obsahu rozpustného
šestimocného chrómu (Cr6) pod stanoveným limitem.

Látky představující zvláštní nebezpečí:
Název látky Obsah Č. CAS / Č. EC / Č. rejstříku Symbol/symboly R-věta/R-věty

Cement, portland, chemicals : 100 % 65997-15-1 / 266-043-4 / ----- Xi 41-37/38-43

4.  POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Po nadýchání : Při nadýchání velkého množství prachu: dopravit postiženého na čerstvý vzduch.
Dýchací cesty a nosní dírky se musí samy zprůchodnit. Při dýchacích potížích,
trvajícím podráždění, kašli a jiných příznacích přivolat lékařskou pomoc.

Po kontaktu s pokožkou : Je-li cement suchý: Odstraňte maximum látky setřením.
Důkladně opláchněte vodou
Je-li cement míchaný: Důkladně opláchněte vodou
Sundejte potřísněný oděv, boty, hodinky a ostatní kontaminované předměty a
důkladně je vyčistěte před jejich dalším používáním. Při podráždění, zčervenání
pokožky nebo vzniku popálenin vyhledejte lékaře.

Po zasažení očí : Nemnout si oči, aby nedošlo k většímu poškození rohovky. Pokud postižený nosí
kontaktní čočky, odstranit čočky z očí. Poté ihned vyplachovat proudem čisté vody
při otevřených víčkách po dobu nejméně 15 minut, aby se vyplavily všechny zbytky.
Pokud možno použijte oplachový roztok (0,9 % NaCl). Vyhledejte pomoc závodního
nebo očního lékaře.

Po požití : Při náhodném požití většího množství nevyvolávat zvracení. Pokud je postižený při
vědomí, vypláchnout ústa vodou. Vyhledat lékařskou pomoc nebo zavolat na
nouzové telefonní číslo toxikologického informačního střediska.

5.  OPATŘENÍ PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU

Vhodná hasiva : Lze použít všechny hasicí prostředky.

Zvláštní nebezpečí : Cement není hořlavý ani výbušný a nepodporuje hoření jiných látek.

Doporučená metoda zásahu : Zabraňte kontaminaci životního prostředí vodou použitou při hasebním zásahu

6.  OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

Opatřeních na ochranu osob, jako jsou : Zamezte styku s kůží a očima
Nevdechujte prach
Osobní ochranné prostředky:
- rukavice, brýle
- vhodný ochranný oděv
- vhodná protiprachová maska
( Viz bod 8. )

Opatřeních na ochranu životního Zabránit úniku do životního prostředí.
prostředí, jako jsou : Zabraňte úniku do kanalizace nebo vodních toků (např. potůčků).

Čisticích metodách, jako jsou :

- opětné nabytí  : Mechanicky shromáždit suchý cement pomocí některé z metod, která zamezí úniku
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6.  OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU  (pokračování)

látky do ovzduší, např.  vysát vysavačem (průmyslovým přenosným vysavačem
s účinným částicovým filtrem (filtr HEPA) nebo použít jinou ekvivalentní metodu (
setření hadrem, smetení navlhčeným smetáčkem, příp. zahradní zavlažovací
hadici, nastavenou na minimum, aby nedošlo k rozstříkání přípravku). Vlhký odpad
sebrat.
Pokud není možné přípravek vysát nebo ho navlhčit, ujistěte se, že pracovníci
pověření zametáním cementového prachu jsou vybaveni osobními ochrannými
prostředky a že zabrání rozšíření prachu do ovzduší.
Sebraný materiál dejte do uzavřené nádoby. Před likvidací v souladu s pokyny
uvedenými v bodě 13 nechte materiál zatuhnout.
Seberte míchaný cement a umístěte ho do uzavřené nádoby. Před likvidací
počkejte, dokud materiál neztuhne, poté ho zlikvidujte v soulady s pokyny v bodě
13.

- Čištění/Dekontaminovani: Kontaminovanou zónu umyjte velkým množstvím vody

- Likvidace : Po zatvrdnutí lze zlikvidovat jako obyčejný stavební odpad. Doba tuhnutí
cementové kaše na bázi rychle tuhnoucího cementu po smíchání s vodou je 1–20
minut (v závislosti na použití zpomalovače tuhnutí).

7.  MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

MANIPULACE

Upozornění : Zamezte tvorbě prachu a jeho šíření do ovzduší.
Zamezte styku s kůží a očima.
Nevdechujte prach

Pokyny pro použití: Při nedostatečném odvětrávání použijte vhodný dýchací přístroj
Dodržujte podmínky používání (viz technický list)
Pro omezení vzniku prachu: u cementu v pytlích používaného u otevřené
míchačky: nalít nejdříve vodu, poté přidat cement. Cement nesypat z výšky a začít
míchat postupně stejnoměrnou rychlostí.

SKLADOVÁNÍ

Skladovací podmínky : Volně ložený cement skladujte v čistých a krytých silech (se sníženou vnitřní
vlhkostí), chráněných před jakoukoli kontaminací. Cement musí být skladován v
dobře uzavřených pytlích, které nesmí volně ležet na podlaze, v chladném a
suchém prostředí, chráněné před nadměrným větráním, které zhoršuje kvalitu
výrobku.

8.  OMEZOVÁNĺ EXPOZICE A OSOBNĺ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Technická opatření : Zajistěte dostatečné větrání na pracovišti

Hodnoty expozičních limitů :

- Francie : Žádné specifické účinky prachu nejsou známy. :
Celková frakce prachu -  Expoziční limit: 10 mg/mł
Vdechnutelná frakce prachu -  Expoziční limit: 5 mg/mł

Osobní ochranné prostředky :

- Ochrana dýchacích cest : Vhodná protiprachová maska

- Ochrana rukou : Nepropustné ochranné rukavice z nitrilového kaučuku nebo neoprenové, vyrobené
z materiálu s nízkým obsahem rozpustného Cr (VI), s textilním (bavlněným)
podkladem. Ochranné rukavice musí být nepropustné, odolné proti opotřebení a
zásadám.
Ochranné rukavice jsou účinné, pokud cementové částice neproniknou pod
rukavice a nedostanou se do kontaktu s pokožkou.
Používané rukavice musí odpovídat předpisům směrnice 89/686/EC a příslušné
normy NF EN 374

- Ochrana očí : Manipulace se suchým cementem a cementem smíchaným s vodou:
Schválené ochranné brýle nebo uzavřené ochranné brýle v souladu s normou NF
EN 66

VICAT Direction Export
4 Quai Papacino  06300  NICE  FRANCE



Strana : 4

BEZPEČNOSTNÍ LIST Revidovaná verze č. : 2

Datum : 26/10/2007

RYCHLE TUHNOUCÍ CEMENT Nahrazuje : 7/3/2005

VICATCNP PM NF

8.  OMEZOVÁNĺ EXPOZICE A OSOBNĺ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY  (pokračování)

- Ochrana kúže : Ochranný oděv (dlouhé rukávy a oděv zapnutý ke krku)
Ochranná obuv . Dávejte pozor, aby se cement smíchaný s vodou nedostal do bot.
Při práci na kolenou používat nepropustnou ochranu kolen.
V rámci možností se při práci vyvarujte klečení na vlhké maltě nebo betonu (např.
betonování, dláždění …).

Hygiena práce : Při manipulaci s cementem nejíst, nepít a nekouřit, aby nedošlo ke styku výrobku
s pokožkou nebo ústy. Po práci s cementem nebo směsným materiálem na bázi
cementu si dobře umyjte ruce. Sundejte potřísněný oděv, boty, hodinky a ostatní
kontaminované předměty a důkladně je vyčistěte každý zvlášť před jejich dalším
používáním.

9.  FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Skupenství : Cement je anorganický materiál ve formě jemného prášku.

Barva : šedá

Průměr: 30-35 % jemné (částice) < 5 µm

Zápach : žádná

pH : 11-13,5 (vodný roztok)

Charakteristická teplota :

- Tání : > 1000 °C

Hořlavost :

- Bod vzplanutí : Bezpředmětné (pevná, nehořlavá látka)

- Teplota samovznícení : Nelze použít

Sypná hmotnost : 0,8 - 1,1 g/cmł (20 °C)

Absolutní hustota: 2,80 - 3,20 g/cmł (20 °C)

Rozpustnost :

- ve vodě : Slabě rozpustný : 0.1 - 1.5 g/l (20 °C)

10.  STÁLOST A REAKTIVITA

Stálost : Při zachování obvyklých podmínek skladování je cement stabilní (viz bod 7) a
kompatibilní s většinou stavebních materiálů. Po smísení s vodou cement začne
tuhnout a vytvrdne ve stabilní hmotu, která nereaguje s běžným prostředím.

- Podmínky,   kterých je třeba se Vlivem vlhkosti dochází k tuhnutí cementu (tvorbě žmolků) a ztrátě jeho kvality.
vyvarovat :

- Materiály, kterých je třeba se vyvarovat - hliníkový prášek ( Při nekontrolovaném používání se v cementu smíchaném
: s vodou uvolňuje vodík. )

- Nebezpečné produkty rozkladu : Žádná nebezpečnost nebyla prokázána.
Cement se nerozkládá na nebezpečné složky. Nevzniká polymerizace.

11.  TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

Prudce jedovatý : Kůže :

LD 50 kúže (králík) : > 2000 mg/kg
(bibliografické údaje)

Závažné příznaky : Při styku s kůží: Suchý cement při styku s vlhkou kůží nebo dlouhodobá expozice
vlhkému cementu nebo cementu smíchanému s vodou může vést ke zhrubnutí
kůže, vzniku povrchových nebo hloubkových prasklin.  Při dlouhodobém kontaktu
kombinovaném s odíráním může dojít k vážnému popálení pokožky.
Při zasažení očí: Přímý kontakt s očima může poškodit rohovku (odíráním),
způsobit okamžité či pozdější podráždění oční sliznice nebo oční zánět. Vniknutí
suchého cementu do očí nebo zasažení očí cementem smíchaným s vodou může
mít různě závažné důsledky: od mírného podráždění (zánět spojivek, zánět očního
víčka) až po chemické spálení a oslepnutí.
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11.  TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE  (pokračování)

Při nadýchání: Cement může způsobit podráždění krční sliznice a dýchacích cest.
Při překročení expozičního limitu, stanoveného pro pracovníky ve stavebnictví, se
mohou objevit kašel, kýchání a dýchací potíže.
Při požití velkého množství:
Pálení v ústech, jícnu, zažívacím traktu, nevolnost, zvracení.

Lokální nepříznivé účinky : Dráždí dý chací orgány a kúži.
Silně dráždí oči.
Nebezpečí vážného poškození očí.

Sensibilizace : Při kontaktu s cementem smíchaným s vodou se u některých jedinců může objevit
ekzém a kontaktní dermatitida z podráždění, daná vyšším pH vzniklé směsi, nebo
alergická kontaktní dermatitida způsobena citlivostí pokožky na šestimocný chrom
přítomný v cementu.  Kožní reakce je různá podle citlivosti jedinců: od mírného
zarudnutí až po těžkou dermatitidu. Je možné postižení iritační i kontaktní
dermatitidou současně.   Někdy bývá obtížné stanovit přesnou diagnózu. Rychle
tuhnoucí cement CNP PM NF obsahuje jen malé množství chromanů, při správném
zacházení a skladování by neměl vyvolat senzibilizaci.

Chronická/dlouhodobá toxicita : Opakované vdechování cementového prachu při nedodržení expozičních limitů na
pracovišti může způsobit kašel, dávení, dýchací potíže a vést ke vzniku chronické
obstrukční bronchopneumopatie.

Specifické účinky :

- Kancerogenese : Mezinárodní institut pro výzkum rakoviny (CIRC) nepovažuje cement za
kancerogenní látku.
Nebyla prokázána žádná příčinná souvislost mezi expozicí cementu a vznikem
rakoviny.

- Mutagenese : Nebyly zjištěny žádné mutagenní účinky

Další údaje : Zhoršení zdravotního stavu v důsledku expozice  :

Vdechování cementového prachu může zhoršit preexistující nemoci a/nebo
patologie dýchacích cest a/nebo patologické stavy (chronická plicní obstrukční
onemocnění, jako empyhsem, astma ...) a /nebo jiná preexistující onemocněné očí
nebo kůže.

12.  EKOLOGICKÉ INFORMACE

MOBILITA: Cementový prášek je netěkavý, avšak může se šířit do ovzduší při manipulaci.

BIOLOGICKÁ ODBOURATELNOST : Není biologicky rozložitelný.

EKOTOXICITA :

Nežádoucí účinky na vodní organismy : Výrobek a priori není nebezpečný pro životní prostředí (akutní toxicita pro vodní
organismy LC50 není dosud stanovena). Při rozsypání velkého množství výrobku
ve spojení s vodou může zvýšit hodnoty pH a mít za určitých podmínek
ekotoxikologické účinky na vodní organismy.

Další informace : Persistence a rozložitelnost/ Bioakumulační potenciál/ Obsak látek typu PBT (
perzistentní, bioakumulativní a toxické látky)/ Další nepříznivé účinky:
Bezpředmětné, cement je anorganická látka. Po vytvrdnutí materiál nevykazuje
žádné toxické nebezpečí.

13.  POKYNY K LIKVIDACI

ZBYTKY LÁTKY :

Zneškodnění/Likvidace : Výrobek a rezidua – při úniku v práškové formě:   Nechat zatvrdnout přidáním vody
a zlikvidovat v souladu s platnými místními právními předpisy.
Výrobek – cementový kal: Nechat zatuhnout, nesmí přijít do kanalizací, odpadních
nebo povrchových vod (např. potoku). Likvidovat v souladu s místními právními
předpisy.
Výrobek – po smísení s vodou a ztuhnutí: Likvidovat v souladu s místními právními
předpisy. Zamezit úniku do odpadních vod. Po zatvrdnutí lze likvidovat jako ostatní
stavební odpad (beton). Vzhledem k netečnosti betonu odpad není považován za
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13.  POKYNY K LIKVIDACI  (pokračování)

nebezpečný.
Informace v Evropském katalogu odpadů:  10 13 14 (Odpadní beton a betonový
kal) nebo 17 01 01 (Stavební a demoliční odpady – beton)

KONTAMINOVANÉ OBALY :

Zneškodnění/Likvidace : S prázdnými obaly zacházejte v souladu s ustanovením zákona o odpadech.
Informace v Evropském katalogu odpadů:  15 01 01 (Papírové a lepenkové obaly).

PODOTKNUTÍ: Upozornění pro uživatele: možnost existence zákonných, předepsaných a
správních opatření, komunitárních, národních nebo místních opatření, která se
vztahují na likvidaci a která se ho přímo týkají

14.  INFORMACE PRO PŘEPRAVU

INFORMACE O MEZINÁRODNÍCH
PŘEDPISECH :

RID/ADR/IMDG/IATA : Není stanoveno

PODOTKNUTÍ: Výše uvedené předpisy jsou platné ke dni aktualizace tohoto dokumentu
Vzhledem k možným změnám v právních předpisech a nařízeních týkajících se
přepravy nebezpečných látek a v případě, že je bezpečnostní list starší než 12
měsíců, doporučujeme Vám ověřit platnost dokumentu u příslušného obchodního
zástupce

15.  INFORMACE O PŘEDPISECH

ŠTÍTEK ES :

Identifikace nebezpečné látky : Portlandský cement, chemické látky/přípravky

- Symbol nebezpeènosti :

- Dráždivý (Xi)

- R-věty : R37/38 : Dráždí dý chací orgány a kůži.
R41 : Nebezpečí vážného poškození očí.
R43 : Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

- S-věty : S2 : Uchovávejte mimo dosah dětí.
S22 : Nevdechujte prach.
S24/25 : Zamezte styku s kůží a očima.
S26 : Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc.
S36/37/39 : Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brý
le nebo obličejový štít.
S46 : Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo
označení.

OSTATNÍ PŘEDPISY :

- Francie : Nemoci z povolání (tabulka(y) č. 8-25) Vztahuje se
Francouzská vyhláška č. 2005-577 z 26. května 2005 upravující podmínky
používání a uvádění na trh cementu s obsahem šestimocného chrómu nebo
chrómu VI zakazuje, ve svém článku 3, uvádět na trh a používat cement a
přípravky obsahující cement  jestliže po smíchání s vodou obsahují více než 0,
0002 % rozpustného šestimocného chrómu vztaženo na celkovou hmotnost
suchého cementu.

Údaje v této části shrnují pouze nejdůležitější informace o výrobku uvedeném v bezpečnostním listu.
Upozorňujeme uživatele na existenci dalších možných závazných předpisů.
Průběžně se informujte na platné místní, národní a mezinárodní opatření a předpisy.
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RYCHLE TUHNOUCÍ CEMENT Nahrazuje : 7/3/2005

VICATCNP PM NF

16.  DALŠÍ INFORMACE

Další informace: Rychle tuhnoucí cement CNP PM NF, na který se vztahuje francouzská norma NF
P 15-314, je v souladu s vyhláškou z 03.12.1992, kterou se mění vyhláška z 01.03.
1994, a výnosem z 05.01.1993; odpovídá  evropskému technickému schválení
ETA-07/0019 (European Technical Approval-07/0019 (ze srpna 2007).
Zkratky: LD50 c: Lethal Dose cutaneous (střední letální dávka kožní):  Dávka, která
usmrtí 50 % zasažených jedinců.

Bibliografické zdroje: (1) Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and
Safety Executive, 2006. Available from: http://www.hse.gov.uk/pubns/web/
portlandcement.pdf
(2) Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al,
Dermatosen, 47, 5, 184-189 (1999)
(3) European Commission's Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and
the Environment (SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement (
European Commission, 2002)
(4) Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers
in the construction industry related to the content of Cr (VI) in cement, NIOH, Page
11, 2003

Zdroje nejdůležitějších použitých údajů : INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité)
Conseil Supérieur d'Hygične Publique de France
European Chemicals Bureau (ECB)
IUCLID (International Uniform Chemical Information Data Base)
IARC (International Agency for Research on Cancer).

Seznam bezpečnostních údajů stanoven LISAM SERVICES - TELEGIS
: 6 rue des Boucheries - F-60400 NOYON

POPŘENÍ ODPOVĚDNOSTI  Informace v tomto BL byly získány ze zdrojů, kterým věříme a které jsou spolehlivé.  Informace jsou
však poskytnuty bez záruky, ať výslovné nebo implicitní, že jsou správné.  Podmínky nebo metody manipulace, skladování,
použití nebo likvidace výrobku jsou z naší strany nekontrolovatelné a nemusí spadat do rámce našich znalostí.  Z těchto a jiných
důvodů na sebe nepřebíráme odpovědnost a výslovně se zříkáme odpovědnosti za ztrátu, poškození či výdaje v důsledku nebo v
jakékoli spojitosti s manipulací, skladováním, použitím či likvidací tohoto výrobku.  Tento BL byl zpracován pouze pro tento
výrobek a měl by být používán pouze pro tento výrobek.   Použije-li se výrobek jako složka jiného výrobku, informace v tomto BL
nemusí platit.

Konec dokumentu
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