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47.0.2

* ODDÍL 1: Identifikace látky/sm ěsi a spole čnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní ozna čení: WP RH rapid (RAPIDHÄRTER)

Číslo výrobku: 1010

1.2 Příslušná ur čená použití látky nebo sm ěsi a nedoporu čená použití
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
Oblast použití
SU3   Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových
zařízeních
SU21   Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti / široká veřejnost / spotřebitelé
SU22   Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, zábavní průmysl, služby,
řemeslníci)
Kategorie produkt ů PC9b   plniva, tmely, sádry, sochařská hlína
Kategorie proces ů
PROC8a   Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) v nespecializovaných zařízeních
PROC8b   Přeprava látky nebo směsi (napouštění/vypouštění) ve specializovaných zařízeních
PROC10   Aplikace válečkem nebo štětcem.
Kategorie uvol ňování do životního prost ředí
ERC8a   Široké použití nereaktivní pomocné látky (bez začlenění do předmětu nebo jeho povrchu, ve
vnitřních prostorách)
ERC8c   Široké použití, které vede k začlenění do předmětu / jeho povrchu (ve vnitřních prostorách)
ERC8d   Široké použití nereaktivní pomocné látky (bez začlenění do předmětu nebo jeho povrchu, ve
venkovních prostorách)
ERC8f   Široké použití, které vede k začlenění do předmětu / jeho povrchu (ve venkovních prostorách)
ERC10a   Široké použití předmětů s nízkou hodnotou uvolňování (ve venkovních prostorách)
ERC11a   Široké použití předmětů s nízkou hodnotou uvolňování (ve vnitřních prostorách)
Použití látky / p řípravku Těsnicí prostředek
Nedoporu čená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpe čnostního listu
Identifikace výrobce/dovozce:
Remmers GmbH                                           Remmers s.r.o.
Postfach 1255                                                Kolovratská 1445, 250 01 Říčany u Prahy
D-49624 Löningen                                           Identifikační číslo:  2564301
Tel.: 0049 5432/83-0                                       323 604 877
Fax: 0049 5432/3985                                      323 603 143
Obor poskytující informace:
Telefon: +420 323 604 877
E-mail: mail@remmers.cz

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:
(informace pouze pro zdravotní rizika - akutní otra vy lidí a zví řat):
Toxikologické informační středisko (TIS)
Na bojišti 1, 128 08 Praha 2
Telefon (nepřetržitě): +420 224 919 293, +420 224 915 402

24h-Transport Emergency Contact Phone Number:
within USA and Canada: 1-800-424-9300
outside USA and Canada: 001-703-527-3887

(pokračování na straně 2)
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ODDÍL 2: Identifikace nebezpe čnosti

2.1 Klasifikace látky nebo sm ěsi
Klasifikace v souladu s na řízením (ES) č. 1272/2008
Skin Irrit. 2 H315 Dráždí kůži.
Eye Dam. 1 H318 Způsobuje vážné poškození očí.
STOT SE 3 H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

2.2 Prvky ozna čení
Označování v souladu s na řízením  (ES) č. 1272/2008
Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
Výstražné symboly nebezpe čnosti

GHS05 GHS07

Signální slovo Nebezpečí

Nebezpečné komponenty k etiketování:
Cement
calcium oxide
Flue dust
Standardní v ěty o nebezpe čnosti
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Pokyny pro bezpe čné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze

usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/

mezinárodními předpisy.
2.3 Další nebezpe čnost low chromate content according to directive 2003/53 EG
Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT: Nedá se použít.
vPvB: Nedá se použít.

* ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Chemická charakteristika: Sm ěsi
Popis: Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných příměsí.
Výrobek obsahuje tyto nebezpe čné látky:
CAS: 65997-15-1
EINECS: 266-043-4

Cement
Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335

60-80%

CAS: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
Reg.nr.: 01-2119475325-36-XXXX

calcium oxide
Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335

1-2,5%

CAS: 68475-76-3
EINECS: 270-659-9
Reg.nr.: 01-2119486767-17-XXXX

Flue dust
Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335

1-2,5%

Dodatečná upozorn ění: Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.
(pokračování na straně 3)
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ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci
Všeobecné pokyny: Projeví-li se symptomy nebo v případě pochybnosti konzultujte lékaře.
Při nadýchání:
Postiženého dovést na čerstvý vzduch a uložit v klidném prostředí.
Při bezvědomí uložit a přepravit ve stabilní poloze na boku.
Při styku s k ůží:
Pokud přetrvává podráždění, vyhledejte lékaře.
Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
Při zasažení o čí:
Odstraňte kontaktní čočky, vyplachujte po dobu nejméně 15 minut čistou tekoucí vodou a  při
přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře.
Při požití: Ihned se informovat u lékaře.
4.2 Nejdůležit ější akutní a opožd ěné symptomy a ú činky
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
Upozorn ění pro léka ře: see item 3
4.3 Pokyn týkající se okamžité léka řské pomoci a zvláštního ošet ření
Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 5: Opat ření pro hašení požáru

5.1 Hasiva
Vhodná hasiva:
Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
Způsob hašení přizpůsobit podmínkám v okolí.
5.2 Zvláštní nebezpe čnost vyplývající z látky nebo sm ěsi
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
5.3 Pokyny pro hasi če
Zvláštní ochranné prost ředky pro hasi če:
Nosit dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.
Nosit celkový ochranný oděv.

ODDÍL 6: Opat ření v p řípadě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prost ředky a nouzové postupy
Zamezit vytváření prachu.
Zamezte styku s kůží. Zamezte styku s očima.
Nosit ochrannou výstroj.Nechráněné osoby se nesmí přibližovat.
6.2 Opatření na ochranu životního prost ředí:
Při vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány.
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čišt ění:
Chránit před vodou.
Neutralizační prostředky použít.
Po absorci přípravku sorbentem sebraný materiál zneškodněte v souhlase s místně platnými předpisy
jak uvedeno v kap. 13.
Zajistit dostatečné větrání.
6.4 Odkaz na jiné oddíly
Informace o bezpečnému zacházení viz kapitola 7.
Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.
Informace k odstranění viz kapitola 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpe čné zacházení
Dobré odprašovaní.
Zabezpečit dobré větrání a odsávání na pracovišti.
Zamezit vytváření prachu.
Upozorn ění k ochran ě před ohn ěm a explozí: Přívod čerstvého vzduchu,při obtížích vyhledat lékaře.

7.2 Podmínky pro bezpe čné skladování látek a sm ěsí včetně neslu čitelných látek a sm ěsí
Pokyny pro skladování:
Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Žádné zvláštní požadavky.
Upozorn ění k hromadnému skladování: žádné

(pokračování na straně 4)
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Další údaje k podmínkám skladování:
Skladovat v suchu.
Chránit před vlhkostí vzduchu a před vodou.
Nádrž držet neprodyšně uzavřenou.
7.3 Specifické kone čné / specifická kone čná použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prost ředky

Technická opat ření: Žádné další údaje,viz bod 7.

8.1 Kontrolní parametry
Kontrolní parametry:
CAS: 1305-78-8 calcium oxide
NPK Krátkodobá hodnota: 4 mg/m3

Dlouhodobá hodnota: 2 mg/m3

Další upozorn ění: Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.

8.2 Omezování expozice
Osobní ochranné prost ředky:
Všeobecná ochranná a hygienická opat ření:
Během práce nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat.
Zdržovat od potravin, nápojů a krmiv.
Zašpiněné, nasáknuté šaty ihned vysvléci.
Před přestávkami a po práci umýt ruce.
Zamezit styku s pokožkou a zrakem.
Ochrana dýchacích orgán ů:
Particle-Filter P2
Při krátkodobém nebo nízkém zatížení použít dýchací přístroj s filtrem, při intenzívním nebo delším
zatížení se musí použít dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.
Ochrana rukou:
Ochranné rukavice
Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / směsi.
Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a degradace.
Materiál rukavic
Nitrilkaučuk
Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle
výrobce. Protože je výrobek směs více látek, nelze materiál rukavic předem vypočítat a je nutno udělat
před použitím zkoušku.
Doba pr ůniku materiálem rukavic
Doba průniku materiálem rukavic podle EN 374 část III není ověřena v praxi. Proto se doporučuje
maximální doba nošení, odpovídající 50% doby průniku.
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.
Ochrana o čí: Uzavřené ochranné brýle
Ochrana k ůže: Pracovní ochranné oblečení

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických  vlastnostech
Všeobecné údaje
Vzhled:

Skupenství: Prášek
Barva: Šedá

Zápach: cement-like
Prahová hodnota zápachu: Není určeno.

Hodnota pH (100 g/l) p ři 20 °C: ca. 12

Změna stavu
Bod tání/bod tuhnutí: Není určeno.
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: Není určena.

Bod vzplanutí: Nepoužiteľný

(pokračování na straně 5)
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Hořlavost (pevné látky, plyny): Není určeno.

Zápalná teplota: Nepoužiteľný

Teplota rozkladu: Není určeno.

Teplota samovznícení: Produkt není samozápalný.

Výbušné vlastnosti: U produktu nehrozí nebezpečí exploze.

Meze výbušnosti:
Dolní mez: Není určeno.
Horní mez: Není určeno.

Tlak páry: Nedá se použít.

Hustota p ři 20 °C: 1,45 g/cm3

Relativní hustota Není určeno.
Hustota páry: Nedá se použít.
Rychlost odpa řování Nedá se použít.

Rozpustnost ve / sm ěsitelnost s
vod ě: Rozpustná.

Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda: Není určeno.

Viskozita:
Dynamicky: Nedá se použít.
Kinematicky: Nedá se použít.

Obsah net ěkavých složek: 100,0 %
9.2 Další informace Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita Další relevantní informace nejsou k dispozici.
10.2 Chemická stabilita
Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vy varovat:
Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu skladování a zacházení.
10.3 Možnost nebezpe čných reakcí Žádné nebezpečné rekce nejsou známy.
10.4 Podmínky, kterým je t řeba zabránit Další relevantní informace nejsou k dispozici.
10.5 Neslu čitelné materiály: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických ú čincích
Akutní toxicita: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
Žíravost/dráždivost pro k ůži:
Dráždí kůži.
Vážné poškození o čí / podrážd ění očí:
Způsobuje vážné poškození očí.
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace k ůže:
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Mutagenita v zárode čných bu ňkách:
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Karcinogenita: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro reprodukci: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová  expozice:
Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná e xpozice:
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Nebezpečnost p ři vdechnutí: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

(pokračování na straně 6)
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ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Aquatická toxicita: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
12.2 Perzistence a rozložitelnost Další relevantní informace nejsou k dispozici.
12.3 Bioakumula ční potenciál Další relevantní informace nejsou k dispozici.
12.4 Mobilita v p ůdě Další relevantní informace nejsou k dispozici.
Další ekologické údaje:
Všeobecná upozorn ění:
Nesmí nezředěno nebo nezneutralizováno proniknout do odpadních vod nebo jímek.
Nesmí vniknout do spodní vody,povodí nebo kanalizace.
Nesmí se dostat nezředěný nebo ve větším množství do spodní vody, povodí nebo kanalizace.
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT: Nedá se použít.
vPvB: Nedá se použít.
12.6 Jiné nep říznivé ú činky Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstra ňování

Doporu čení:
Malá množství vytvrzeného materiálu je možné likvidovat jako stavební nebo komunální odpad.
Uvedené kódy odpadů jsou doporučeny jen při použití výrobku k účelu určenému výrobcem. V případě,
že uživatel použije výrobek k jinému účelu a za jiných podmínek, musí odpady zařadit znovu v souladu
s platnými předpisy.
Evropský katalog odpad ů

17 01 01 Beton

Kontaminované obaly:
Doporu čení:
Odstranění podle příslušných předpisů.
Obaly se mohou po očistění znovu použít nebo zužitkovat jako látka.
Doporu čený čistící prost ředek: Voda, případně s přísadami čistících prostředků.

ODDÍL 14: Informace pro p řepravu

14.1 UN číslo
ADR, ADN, IMDG, IATA odpadá

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro p řepravu
ADR, ADN, IMDG, IATA odpadá

14.3 Třída/třídy nebezpe čnosti pro p řepravu

ADR, ADN, IMDG, IATA
třída odpadá

14.4 Obalová skupina
ADR, IMDG, IATA odpadá

14.5 Nebezpečnost pro životní prost ředí:
Látka zne čišťující mo ře: Ne

14.6 Zvláštní bezpe čnostní opat ření pro
uživatele Nedá se použít.

14.7 Hromadná p řeprava podle p řílohy II
úmluvy MARPOL a p ředpisu IBC Nedá se použít.

Přeprava/další údaje: Podle výše uvedených nařízení žádný nebezpečný náklad

UN "Model Regulation": odpadá

(pokračování na straně 7)
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ODDÍL 15: Informace o p ředpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpe čnosti, zdraví a životního prost ředí/specifické právní p ředpisy
týkající se látky nebo sm ěsi

Rady 2012/18/EU
Nebezpečné látky jmenovit ě uvedené - P ŘÍLOHA I Žádná z obsažených látek není na seznamu.
15.2 Posouzení chemické bezpe čnosti: Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

ODDÍL 16: Další informace
Podmínky pro dodání výrobku jsou uvedeny v příslušném „Technickém listě“.
Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a
nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy.

Relevantní v ěty
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Obor, vydávající bezpe čnostní list:
Bezpečnostní list vydalo oddělení pro bezpečnost výrobku (Abteilung Produktsicherheit / EHS).
Zkratky a akronymy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Žíravost/dráždivost pro kůži – Kategorie 2
Eye Dam. 1: Vážné poškození očí / podráždění očí – Kategorie 1
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice) – Kategorie 3


