Bezpečnostní list
podle nařízení 1907/2006/ES, 91 / 155 / EWG

Datum
1.

4.3.2008

Vyhotoveno 4.3.2008

Látka / název přípravku a firmy
Výrobek :

Obchodní název :

Sádra bílá modelářská

Striko II

Výrobce :
BPB Formula GmbH
Kutzhütte
D-37445 Walkenried
Tel.: 0049 5525 / 203 – 0
Naléhavé informace
Nouzová tel. čísla

:
:

Telefax : 0049 5525 / 551
tísňové volání na výše uvedené adrese
viz telefon výše

Distributor :
Kittfort Praha s.r.o.
Radlická 2/608
Praha 5
150 00
Provozovna:Horňátky 1, 277 11 Neratovice
2.

Složení / údaje k jednotlivým složkám
Chemická charakteristika
Síran vápenatý různých hydrátových stupňů bez přísad
CaSo4 . x H2O
(x = 0, 1/2, 2)
CAS č. : 7778 – 18 – 9
Nebezpečné látky
žádné
Dodatečná upozornění
Síran vápenatý nepodléhá povinnosti být označován dle směrnic EU a nařízení o

nebezpečných látkách.
CAS č.
Označení
7778-18-9
CaSo4
3.

Obsah
> 99 %

Hraniční hodnota (TRGS 900)
MAK 6 mg / m3
(platí jen pro jemný prášek)

Možná nebezpečí
Označení nebezpečí
nehrozí
Zvláštní bezpečnostní pokyny pro člověka a životní prostředí
žádné
4. Opatření v případě první pomoci
Při vdechnutí
při silném znečištění sádrovým prachem omýt podrážděnou sliznici vodou, ev. vyhledat lékaře
Při požití
vypít dostatečné množství vody a poradit se s lékařem
při kontaktu s kůží
Při podráždění po delším kontaktu s kůží omýt vodou.
Při kontaktu s okem
Při styku s okem vymýt důkladně velkým množství vody a konsultovat s lékařem.

5.

6.
7.

Opatření v případě požáru
Vhodné hasební prostředky
jsou vhodné všechny hasební prostředky, výrobek sám je nehořlavý
Z bezpečnostních důvodů nevhodné hasební prostředky
žádné
Zvláštní ohrožení látkou, spalováním nebo vzniklým plynem
žádné
Zvláštní ochranné vybavení při hašení požáru
žádné
Dodatečné upozornění
Výrobek tvrdne při kontaktu s vodou.
Opatření při neúmyslném úniku
Postup při čištění / zachycení úniku
mechanicky nabrat, suché uložit
Zacházení a skladování
Zacházení
pro správné zacházení nejsou požadována žádná zvláštní opatření

8.

Skladování
skladovat v suchu
VCI – sklad. třída 13 / nehořlavá pevná látka
Vymezení expozice a osobní ochranné pomůcky (součásti)
CAS č.
7778-18-9

Označení
CaSo4

Hraniční hodnota (TRGS 900)
MAK 6 mg / m3
(platí jen pro jemný prášek)

Osobní ochranné pomůcky
je třeba dbát všeobecných ochranných a hygienických opatření
Ochrana před vdechnutím
při vysoké prašnosti se doporučuje maska k ochraně dýchacího ústrojí P1 nebo FP1
TRGS 521
Ochrana očí
při nebezpečí vystříknutí použít ochranu očí
9.

Fyzikální a chemické vlastnosti
prášek
Forma :
Pach :

bílá, béžová, žlutá, šedá

Barva :

bez zápachu

Změna skupenství :
0
Tepelné rozložení sádry
140°C cca 413 K
na CaSO4 a H2O od
na CaO a SO3
přes cca 1000 °C cca 1273 K
měrná hmotnost: Ca SO4 . x H2O /x=1/2/: 2,6 -2,8 g/cm3

Rozpustnost: cca 7-9 g/l

Rozpustnost
pH – hodnota
10.

výrobek je nehořlavý
Stabilita a reaktivita
žádná nebezpečná reakce není známa

:
:

cca 8 g / l
ve stavu při dodávce v tekutém stavu: neutrální

11.
12.
13.

14.
15.

Nebezpečná reakce
žádná
Údaje, týkající se toxikologie
Akutní toxicita
není toxické
Údaje, týkající se ekologie
výrobek je ekologicky nezávadný
Pokyny pro likvidaci
Výrobek: sádra Striko II
Zužitkování zbytků ze sil
Další zužitkování zbytků ze sila nepodléhá podmínkám zákona o recyklaci a
odpadech /žádný odpad, opatření k omezení odpadu/
Odpady z výroby keramických výrobků, cihel, obkladů a stavebních produktů
zužitkování na stavební rum – přípravnými zařízeními
odstranění na skládky dle předpisů o odpadech
číslo výkladu
dle EAKV
označení
původ odpadu
101206
opotřebené formy
odpad z výroby
keramických výrobků,
cihel, dlaždic, stavebních
látek
kontrole podléhající odpad ke zhodnocení/ odstranění
zjednodušená zdokladovaná metoda / doklad o likvidaci, příjmový list/
.
Znečištěné obaly
pytlované zboží se řádně vyprázdní a po odpovídajícím vyčištění mohou být obaly
použity k recyklaci
Údaje, týkající se dopravy
nejedná se o nebezpečné zboží, ve smyslu národních i mezinárodních dopravních
předpisů
Předpisy
Označení dle směrnic EU
příprava nepodléhá povinnosti být označována dle směrnice 88/379/EWG pro
zařazení, balení a značení nebezpečných látek
ve znění zveřejnění 1999/45/EG /ABI.EG č. L200 z 30.7.1999/
Národní předpisy
síran vápenatý je látka, která nepodléhá povinnosti být označována jako nebezpečná
látka. Výrobek není odpadem, jemuž by se měla věnovat zvláštní pozornost podle
zákona o odpadech.

TRGS 900 CaSO4 MAK = 6 mg / m3 ( pro jemný prášek)
síran vápenatý: stupeň ohrožení vody: WGK 1 /látka č. 325/
VwVwS ze 17.5.1999/BAnz.98 a z 29.5.1999/
příprava /výpočet dle dodatku 4 VwVwS/: WGK 1
16.

Ostatní údaje
Údaje se opírají o současný stav našich poznatků.
Popisují výrobek výlučně z pohledu bezpečnostních požadavků a nepředstavují
žádnou záruku vlastností popisovaného výrobku
Nesmějí být měněny ani použity pro jiné výrobky.
Udávané hraniční hodnoty jsou použity z platných listin /např. TGRS 900/ při
vystavení.
V nouzovém případě: viz údaje o výrobci

