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1 IDENTIFIKACE LÁTKY/SM SI A 
SPOLE NOSTI/PODNIKU 

1.1 Identifikátor výrobku 

Název látky: Oxid vápenatý 

Synonyma: Vápno, pálené vápno, neha ené vápno, stavební vápno, Calcia, 

vydatné vápno (Fat lime), vápno pro ocelá ský pr mysl (fluxing lime), 

chemické vápno (Chemical lime), tvrd pálené vápno, m kce pálené 

vápno, kusové vápno, oxid vápenatý, monooxid vápenatý, kalcinovaný 

vápenec (Calcined limestone). 

Prosíme, pamatujte, e tento seznam nemusí být vy erpávající. 

Chemický název a vzorec: Oxid vápenatý - CaO 
Obchodní název: Vápno pálené mleté, dolomitické vápenaté hnojivo 

CAS: 1305-78-8 
EINECS: 215-138-9 

Molární hmotnost: 56,08 g/mol 
Registra ní íslo REACH: 01-2119475325-36-0059 

1.2 P íslu ná ur ená pou ití látky nebo sm si a nedoporu ená pou ití

 

Prosíme, za krtn te ur ená pou ití v tabulce 1 dodatku tohoto bezpe nostního listu (BL).  

Nedoporu ená pou ití:  ádná nedoporu ená pou ití nejsou. 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpe nostního listu 

Název: HASIT  umavské vápenice a omítkárny, a.s. 
Adresa: Velké Hyd ice, 341 01 Hora ovice

 

Telefonní .: +420 376 531 111 

Faxové .: +420 376 512 314 
E-mail kompetentní osoby odpov dné 
za BL v p íslu ném stát nebo v EU: 

jaroslav.stulik@hasit.cz 

1.4 Telefonní íslo pro naléhavé situace 

íslo pro naléhavé situace v rámci Evropy: 112 
íslo vnitrostátního centra pro prevenci a lé ení 

intoxikace: 
Klinika nemocí z povolání, 
Toxikologické informa ní st edisko

 

Na Boji ti 1, 128 08 PRAHA 2   

224 919 293 nep etr itá slu ba (non-stop) 

224 915 402, 224 914 570  1, 224 964 234 

Vnitropodnikový telefon pro naléhavé situace: 376 531 116 



BEZPE NOSTNÍ LIST CaO  

P ipravený v

 
souladu s P ílohou II Na ízení REACH ES . 1907/2006,  

Na ízení (ES) . 1272/2008 a Na ízení (ES) . 453/2010 

Verze: 1.0/CZ

 
Datum revize: listopad / 2010

  
Datum tisku: 29. listopadu 2010

  

Strans 2 z 17  

Hodiny pro ve ejnost zavedeny:   Ano   Ne 

2 IDENTIFIKACE NEBEZPE NOSTI 

2.1 Klasifikace látky nebo sm si

 

2.1.1 Klasifikace podle Na ízení (ES) . 1272/2008 

STOT SE 3 

 

toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie 3, Cesta 
expozice: Vdechnutí 
Skin Irrit. 2 

 

drá divost pro k i, kategorie 2

 

Eye Dam 1 

 

Vá né po kození o í, kategorie 1 

2.1.2 Klasifikace podle Sm rnice . 67/548/EHS

 

Xi drá divý 

2.2 Prvky ozna ení 

2.2.1 Ozna ení podle Na ízení

 

(ES) . 1272/2008 

Signální slovo: Nebezpe í 

Výstra ný symbol nebezpe nosti:

   

Standardní v ty o nebezpe nosti:

 

H315:    Drá dí k i.

 

H318:    Zp sobuje vá né po kození o í. 
H335:    M e zp sobit podrá d ní dýchacích cest. 

Pokyny pro bezpe né zacházení:

 

P102:    Udr ujte mimo dosah d tí. 

P280:    Pou ívejte ochranné rukavice/ochranný od v/ochranné brýle/obli ejový tít. 
P305+P351+P310:  P I ZASA ENÍ O Í: N kolik minut opatrn oplachujte vodou. Okam it

 

volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMA NÍ ST EDISKO nebo léka e.

 

P302+P352:   P I STYKU S

 

K Í: Omývejte velkým mno stvím mýdla a vody. 
P261+P304+P340:  Zamezte vdechování prachu/aerosol . P I VDECHNUTÍ: P eneste 

posti eného na erstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnad ující 
dýchání. 

P501:  Odstra te obsah/obal

 

na sb rných místech nebezpe ného odpadu. 
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2.2.2 Ozna ení podle Sm rnice . 67/548/EHS

 
Výstra ný symbol:

 

Drá divý Xi 

 

Standardní v ty ozna ující specifickou rizikovost:

 

R37: Drá dí dýchací orgány 

R38: Drá dí k i

 

R41: Nebezpe í vá ného po kození o í 

Standardní pokyny pro bezpe né zacházení:

 

S2: Uchovávejte mimo dosah d tí

 

S25: Zabra te styku s o ima 
S26: P i zasa ení o í okam it d kladn vypláchn te vodou

 

a vyhledejte léka skou pomoc

 

S37: Pou ívejte vhodné ochranné rukavice 

S39: Pou ívejte osobní ochranné pom cky pro o i a obli ej

 

2.3 Dal í nebezpe nost 

Látka nespl uje kritéria pro PTB nebo vPvB.

 

ádná dal í nebezpe í nebyla zji t na. 

3 SLO ENÍ/INFORMACE O SLO KÁCH 

3.1 Látky 

Hlavní slo ky

 

Název: Oxid vápenatý 
CAS: 1305-78-8 

EINECS: 215-138-9  

Ne istoty

 

Pro klasifikaci a ozna ení nemají ádné ne istoty význam.  

3.2 Sm si

 

Nepou ije se 

 

není sm s.

 



BEZPE NOSTNÍ LIST CaO  

P ipravený v

 
souladu s P ílohou II Na ízení REACH ES . 1907/2006,  

Na ízení (ES) . 1272/2008 a Na ízení (ES) . 453/2010 

Verze: 1.0/CZ

 
Datum revize: listopad / 2010

  
Datum tisku: 29. listopadu 2010

  

Strans 4 z 17  

4 POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

4.1 Popis první pomoci 

V eobecné pokyny

 

ádné pozd j í ú inky nejsou známy. Ka dou expozici s výjimkou drobných p ípad konzultujte s 
léka em. 

Po vdechnutí

 

Odstra te zdroj prachu nebo p epravte osobu na erstvý vzduch. Ihned vyhledejte léka skou pomoc.

 

Po styku s k í

 

Opatrn a jemn o ist te kontaminovaný povrch t la s

 

cílem odstranit ve keré stopy produktu. 
Posti ené místo ihned omývejte velkým mno stvím vody. Odstra te kontaminovaný od v. Je-li t eba, 
vyhledejte léka skou pomoc.

 

Po styku s o ima

 

Ihned vymývejte o i velkým mno stvím vody a vyhledejte léka skou pomoc.

  

Vyjm te kontaktní o ky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokra ujte ve vyplachování. 

Po po ití

 

Vymyjte ústa vodou a poté vypijte velké mno ství vody. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte 
léka skou pomoc.

 

4.2 Nejd le it j í akutní a opo d né symptomy a ú inky 

Oxid vápenatý není akutn toxický cestou orální, dermální i inhala ní. Látka je klasifikována jako 
drá divá pro k i a dýchací cesty a zp sobuje mo nost vá ného po kození o í. Neexistují obavy 
z negativních systémových vliv , proto e hlavním zdravotním nebezpe ím jsou vlivy lokální (p sobení 
pH). 

4.3 Pokyn týkající se okam ité léka ské pomoci a zvlá tního o et ení

 

Postupujte podle rad uvedených v odst. 4.1 

5 OPAT ENÍ PRO HA ENÍ PO ÁRU

 

5.1 Hasiva 

5.1.1 Vhodná hasiva 

Vhodná hasiva: Produkt je neho lavý. K

 

ha ení okolního po áru pou ijte hasicí p ístroj prá kový, 
p nový nebo s CO2. 
Pou ijte opat ení pro ha ení po áru vhodná pro dané okolností (danou situaci) a pro okolní prost edí.

 

5.1.2 Nevhodné hasicí prost edky

 

Nepou ívejte vodu. Chra te p ed vlhkem. 
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5.2 Zvlá tní nebezpe nost vyplývající z látky nebo sm si

 
Oxid vápenatý reaguje s vodou, p i reakci se uvol uje teplo. Toto m e být rizikové ve styku 
s ho lavými materiály.

 

5.3 Pokyny pro hasi e 

Zabra te vzniku prachu. Pou ívejte dýchací p ístroj. Pou ívejte hasební opat ení, která jsou vhodná 
pro dané okolnosti (danou situaci) a pro okolní prost edí.

 

6 OPAT ENÍ V

 

P ÍPAD NÁHODNÉHO ÚNIKU

 

6.1 Opat ení na ochranu osob, ochranné prost edky a nouzové postupy

 

6.1.1 Pro pracovníky krom pracovník zasahujících v p ípad nouze

 

Zajist te dostate nou ventilaci.

 

Udr ujte minimální hladinu prachu. 

Nechrán né osoby udr ujte v

 

dostate né vzdálenosti. 
Zabra te styku s k í, o ima a od vy

  

pou ívejte vhodné ochranné pom cky (viz oddíl 8). 
Zabra te vdechování prachu 

 

zajist te, aby byla pou ívána dostate ná ventilace nebo vhodné 
pom cky na ochranu dýchacích cest, pou ívejte vhodné ochranné pom cky (viz oddíl 8). 
Chra te p ed vlhkem. 

6.1.2 Pro pracovníky zasahující v p ípad nouze

 

Udr ujte minimální hladinu prachu. 

Zajist te dostate nou ventilaci.

 

Nechrán né osoby udr ujte v

 

dostate né vzdálenosti. 

Zabra te styku s

 

k í, o ima a od vy 

 

pou ívejte vhodné ochranné pom cky (viz oddíl 8).

 

Zabra te vdechování prachu 

 

zajist te, aby byla pou ívána dostate ná ventilace nebo vhodné 
pom cky na ochranu dýchacích cest, pou ívejte vhodné ochranné pom cky (viz oddíl 8).

 

Chra te p ed vlhkem. 

6.2 Opat ení na ochranu ivotního prost edí

 

Zamezte úniku a í ení rozsypaného materiálu. Je-li mo no, udr ujte materiál suchý. Je-li mo no, 
prostor zakryjte, abyste zabránili zbyte nému nebezpe í prá ení. Zabra te nekontrolovanému úniku 
do vodních tok a kanalizace (zvý ení pH).

 

Jakýkoli v t í únik do vodních tok musí být nahlá en 
agentu e pro ivotní prost edí nebo jinému odpov dnému orgánu. 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro i t ní

 

V ka dém p ípad zabra te prá ení (vzniku prachu). 
Je-li mo no, udr ujte materiál suchý. 

Materiál sbírejte mechanicky a suchou cestou. 
Pou ijte vysava nebo ukládejte lopatkou do pytl .
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6.4 Odkaz na jiné oddíly 

Více informací o kontrole expozice/ochran osob nebo o likvidaci naleznete v

 
oddílech 8, 13 a p íloze

 

tohoto bezpe nostního listu. 

7 ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 

7.1 Opat ení pro bezpe né zacházení

 

7.1.1 Ochranná opat ení

 

Zabra te kontaktu s

 

k í

 

a o ima. Pou ívejte ochranné pom cky (viz oddíl 8 tohoto bezpe nostního 
listu). P i manipulaci s

 

produktem nenoste kontaktní o ky. Doporu uje se mít individuální kapesní 
o ní sprchu. Udr ujte minimální hladinu pra nosti. Minimalizujte vznik prachu. Omezte zdroje prachu 
pou itím odsávací ventilace (sb ra e prachu v

 

místech manipulace). Manipula ní systémy by m ly být 
p ednostn uzav ené. P i manipulaci s

 

pytli je t eba p ijmout obvyklá bezpe nostní opat ení s ohledem 
na nebezpe í popsaná ve Sm rnici Rady 90/269/EHS. 

7.1.2 Pokyny k obecné hygien p i práci

 

Zabra te vdechování nebo po ití materiálu a kontaktu s k í

 

a o ima. Pro zaji t ní bezpe né 
manipulace s látkou se vy adují opat ení obecné hygieny p i práci. Tato opat ení zahrnují správnou 
osobní a úklidovou praxi (tj. pravidelné i t ní vhodnými isticími prost edky). Na pracovi ti nepijte, 
nejezte a neku te.

 

Na konci pracovní sm ny se osprchujte a p evlékn te si od v. Kontaminované 
od vy nenoste dom .

 

7.2 Podmínky pro bezpe né skladování látek a sm sí

 

v etn neslu itelných látek a sm sí

 

Látku je t eba skladovat v

 

suchých podmínkách. Zabra te jakémukoli kontaktu se vzdu nou vlhkostí. 
Velké objemy je t eba skladovat v

 

ú elov postavených silech. Uchovávejte mimo dosah kyselin, 
zna ného mno ství papíru, slámy a slou enin dusíku. Uchovávejte mimo dosah d tí. Ke skladování a 
p eprav nepou ívejte hliník, existuje-li nebezpe í kontaktu s vodou. 

7.3 Specifické kone né / specifická kone ná pou ití 

Zkontrolujte pou ití uvedená v tabulce 1 p ílohy tohoto BL. 
Dal í informace naleznete v p íslu ném scéná i expozice dostupném od va eho dodavatele i 
uvedeném v p íloze a srovnejte s kapitolou 2.1: Kontrola expozice pracovníka.  

8 OMEZENÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ 
PROST EDKY

 

8.1 Kontrolní parametry 

Doporu ení SCOEL (SCOEL/SUM/137, viz kap. 16.6)): 

Pracovní expozi ní limit (OEL), 8 h TWA: 1 mg/m³ vdechovatelné frakce prachu oxidu vápenatého 

Limit krátkodobé expozice (STEL), 15 min: 4 mg/m³ vdechovatelné frakce prachu oxidu vápenatého 

PNEC, voda = 370 µg/l 
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PNEC, p da/p dní vlhkost = 816 mg/l  

Hygienické limity v pracovním prost edí (NV . 361/2007 Sb.): 

P ípustný expozi ní limit chemické látky nebo prachu je celosm nový asov vá ený pr m r 
koncentrací plyn , par nebo aerosol v pracovním ovzdu í, jim m e být podle sou asného stavu 
znalostí vystaven zam stnanec v osmihodinové nebo krat í sm n týdenní pracovní doby, ani by u 
n ho do lo i p i celo ivotní pracovní expozici k po kození zdraví, k ohro ení jeho pracovní schopnosti 
a výkonnosti. P ípustný expozi ní limit je stanoven pro práci, p i které pr m rná plicní ventilace 
zam stnance nep ekra uje 20 litr za minutu za osmihodinovou sm nu.

 

P ípustný expozi ní limit (PEL) 2 mg/m3 

Nejvy í p ípustná koncentrace (NPK-P) 4 mg/m3 

8.2 Omezování expozice 

Pro omezení expozice je pot eba zabránit vzniku prachu. Dále se doporu ují vhodné ochranné 
pom cky. Musí se pou ívat pom cky na ochranu o í (nap . ochranné brýle nebo obli ejové títy), 
pokud se povahou a typem pou ití nedá vylou it potenciální kontakt s o ima (nap . uzav ený proces), 
dále se podle pot eby a vhodnosti

 

vy aduje no ení ochrany obli eje, ochranných od v a 
bezpe nostní obuvi. 

Prosíme, prov te relevantní scéná expozice uvedený v

 

p íloze

 

i dostupný od va eho dodavatele. 

8.2.1 Vhodné technické kontroly 

Pokud p i

 

innosti u ivatele vzniká prach, pou ívejte uzav ený

 

výrobní proces, lokální ventilaci zplodin 
nebo jiná technická opat ení k

 

udr ení vzduchem í ených látek

 

(prachu) pod úrovní doporu eného 
expozi ního limitu. 

8.2.2 Individuální ochranná opat ení v etn  osobních ochranných prost edk

 

8.2.2.1 Ochrana o í a obli eje 

Nenoste kontaktní o ky. Kv li prachu jsou t eba t sn dosedající ochranné brýle s

 

bo ními zorníky 
nebo ochranné brýle s panoramatickými skly. Je také vhodné, mít kapesní o ní sprchu. 

8.2.2.2 Ochrana k e

 

Jeliko je oxid vápenatý klasifikovaný jako drá dící k i, je nutné expozici k e minimalizovat tak, jak 
je to technicky proveditelné. Vy aduje se pou ívání ochranných rukavic (nitrilových), ochranných 
standardních pracovních od v zcela zakrývajících k i, kalhot s dlouhými nohavicemi, p evle ník 
s dlouhými rukávy, t sn p iléhajících v

 

místech otvor a no ení bot odolných v i íravým látkám a 
zabra ujícím pronikání prachu.

 

8.2.2.3 Ochrana dýchacích cest 

Doporu uje se ventilace k udr ení koncentrace látky pod stanovenými limitními (prahovými) 
hodnotami. Doporu uje se vhodná maska s filtrem k zachycování ástic v závislosti na p edpokládané 
úrovni expozice 

 

prostudujte si relevantní expozi ní scéná uvedený v

 

p íloze dodané va ím 
dodavatelem. 
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8.2.2.4 Tepelné nebezpe í 

Látka nep edstavuje tepelné nebezpe í, tak e se zvlá tní opat ení nevy adují.

 

8.2.3 Omezování expozice ivotního prost edí

 

V echny ventila ní systémy by m ly být p ed vypou t ním do ovzdu í opat ené filtrací. 

Zabra te uvol ování do okolního prost edí.

 

Zachy te únik (rozsypání). Jakékoli velké úniky do vodních tok musí být nahlá eny

 

regula nímu 

orgánu odpov dnému za ochranu ivotního prost edí nebo jinému regula nímu orgánu.

  

Podrobné vysv tlení opat ení na ízení rizik, která adekvátn kontrolují expozici ivotního prost edí 
t mito látkami, naleznete v relevantním expozi ním scéná i dodaném va ím dodavatelem.

 

Dal í podrobné informace naleznete v p íloze k tomuto BL. 

9 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech. 

Vzhled:  bílý nebo tém bílý (bé ový) pevný materiál o r zné velikosti: 
hrudovitý, granulovaný nebo prá kovitý 

Zápach:  bez zápachu 
Prahová hodnota zápachu:  nepou ije se 

pH:  12,3 (nasycený roztok p i 20 °C) 

Bod tání / bod tuhnutí:  > 450 °C (studijní výsledek, metodou EU A.1) / nepou ije se 
(pevná látka) 

Bod varu a rozmezí bodu varu:  nepou ije se (pevná látka s bodem tání > 450 °C) 

Bod vzplanutí:  nepou ije se (pevná látka s bodem tání > 450 °C) 
Rychlost odpa ování:  nepou ije se (pevná látka s bodem tání > 450 °C) 
Ho lavost:  neho lavý (studijní výsledek, metoda EU A.10) 

Horní/dolní mezní hodnoty  
ho lavosti nebo výbu nosti: neho lavá, nevýbu ná látka (prosta jakýchkoli chemických struktur 

obvykle souvisejících s výbu nými vlastnostmi) 
Tlak páry:  nepou ije se (pevná látka s bodem tání > 450 °C) 

Hustota páry:  nepou ije se 
Relativní hustota:  3,31 (studijní výsledek, metoda EU A.3) 
Rozpustnost - ve vod :  1337,6 mg/l (studijní výsledek, metoda EU A.6) 

Rozd lovací koeficient  
            - n-oktanol/voda:  nepou ije se (anorganická látka) 
Teplota samovznícení:  ádná teplota související se samovznícením pod 400 °C (studijní 

výsledek, metoda EU A.16). 

Teplota rozkladu:  nepou ije se 
Viskozita:  nepou ije se (pevná látka s bodem tání > 450 °C) 

Výbu né vlastnosti: nepou ije se, nevýbu ná látka (prosta jakýchkoli chemických 
struktur obvykle souvisejících s výbu nými vlastnostmi) 
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Oxida ní vlastnosti: nemá oxida ní vlastnosti (na základ chemické struktury látka 
neobsahuje volný kyslík ani ádné jiné strukturní skupiny, o nich 
by bylo známo, e mohou reagovat exotermicky s ho lavými 
materiály) 

9.2 Dal í informace 

Neuvádí se. 

10 STÁLOST A REAKTIVITA 

10.1 Reaktivita 

Oxid vápenatý reaguje exotermicky s vodou za vzniku hydroxidu vápenatého. 

10.2 Chemická stabilita 

Za normálních podmínek pou ití a skladování (za sucha) je oxid vápenatý stálý. 

10.3 Mo nost nebezpe ných reakcí 

Oxid vápenatý reaguje exotermicky s kyselinami za vzniku solí vápníku. 

10.4 Podmínky, kterým je t eba zabránit

 

Minimalizujte expozici vzduchem a vlhkostí kv li zabrán ní znehodnocení.

 

10.5 Neslu itelné materiály 

Oxid vápenatý reaguje exotermicky s vodou za vzniku hydroxidu vápenatého. 
CaO + H2O  Ca(OH)2 + 1155 kJ/kg CaO 

Oxid vápenatý reaguje exotermicky s kyselinami za vzniku solí vápníku. 
Oxid vápenatý reaguje za p ítomnosti vlhkosti s

 

hliníkem a mosazí za vzniku vodíku:  
CaO + 2 Al + 7 H2O  Ca[Al (OH)4]2 + 3 H2 

10.6 Nebezpe né produkty rozkladu 

ádné. 

Dal í informace: oxid vápenatý absorbuje vlhkost a oxid uhli itý ze vzduchu za vzniku uhli itanu 
vápenatého, jen je obvyklým p írodním materiálem.  

11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

11.1 Informace o toxikologických ú incích 

11.1.1 Látky 

Oxid vápenatý je klasifikovaný jako drá divý pro poko ku a dýchací cesty a nese s sebou nebezpe í 
vá ného po kození zraku. Limit pracovní expozice za ú elem zabrán ní místního senzorického 
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podrá d ní a poklesu funk nosti dýchacích cest jako kritických d sledk expozice je OEL (8 h) = 1 
mg/m³ vdechovatelné frakce prachu.  

Koncové body 

toxicity 

Výsledky posouzení vliv

 

Absorpce Primárním zdravotním ú inkem oxidu vápenatého je lokální podrá d ní 

v d sledku zm ny pH. Proto absorpce není relevantním parametrem pro 

posuzování ú ink .

 

Akutní toxicita Oxid vápenatý nemá vlastnost akutní toxicita. 

Oráln

 

LD50 > 2 000 mg/kg váhy t la (OECD 425, krysa) 

Dermáln

 

LD50 > 2 500 mg/kg váhy t la (hydroxid vápenatý, OECD 402, 

králík); tyto výsledky jsou rovn pou itelné pro oxid vápenatý, 

nebo p i kontaktu s

 

vlhkostí vzniká hydroxid vápenatý. 

Vdechováním

 

Nejsou k dispozici ádné údaje 

Kritéria klasifikace pro akutní toxicitu nejsou spln na. 

Drá divé ú inky pro dýchací cesty viz ní e. 

Drá divost / 

íravost 

Podrá d ní o í: Oxid vápenatý s sebou nese nebezpe í vá ného po kození 

zraku (studie podrá d ní o í (in vivo, králík)). 

Podrá d ní poko ky: Oxid vápenatý drá dí poko ku (in vivo, králík). 

Podrá d ní dýchacích cest: Z dat (zku eností) u lidí vyplývá záv r, e CaO 

drá dí dýchací cesty. 

Na základ experimentálních výsledk oxid vápenatý vy aduje klasifikaci jako 

drá divý pro poko ku [R38, Drá dí k i; Skin Irrit 2 (H315 

 

Drá dí k i)] a jako 

siln drá dící o i [R41, Nebezpe í vá ného po kození o í; Eye Damage 1 (H318 

 

Zp sobuje vá né po kození o í)]. 

Podle souhrnu a doporu ení v SCOEL (Anonym, 2008), na základ humánních 

údaj se oxid vápenatý klasifikuje jako drá dící dýchací cesty [R37, Drá dí 

dýchací orgány; STOT SE 3 (H335  M e zp sobit podrá d ní dýchacích cest)]. 

Senzibilizace 

k e

 

Nejsou k dispozici ádné údaje. Oxid vápenatý se pova uje za látku, která 

nesenzibilizuje poko ku, a to na základ povahy tohoto jevu (zm na pH) a 

zásadní pot eby

 

vápníku pro lidskou vý ivu. 

Kritéria klasifikace pro senzibilizaci k e nejsou spln na.
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Koncové body 

toxicity 

Výsledky posouzení vliv

 

toxicita 

 

opakovaná 

expozice 

Toxicita vápníku orální cestou je dána horní hranicí p íjmu (UL) pro

 

dosp lé 

stanovenou V deckým výborem pro potraviny (SCF), a to UL = 2

 

500 mg/d, co 

odpovídá 36 mg/kg váhy t la/d (osoba hmotnosti 70 kg) pro vápník. Toxicita CaO 

dermální cestou se nepova uje za relevantní s ohledem na p edpokládanou 

nevýznamnou absorpci skrze poko ku a v d sledku lokálního podrá d ní, které 

je primárním zdravotním ú inkem (zm na pH). 

Toxicita CaO inhala ní cestou (lokální ú inek, podrá d ní sliznic) je ur ena 

pomocí 8-h TWA ur enou V deckým výborem pro limity pracovní expozice 

(SCOEL) jako 1 mg/m3 vdechovatelné frakce prachu. (viz kapitola 8.1) 

Proto se klasifikace CaO na toxicitu p i del í expozici nevy aduje. 

Mutagenita Zkou ka reverzní mutace na bakteriích (Ames test, OECD 471): negativní 

Vzhledem k v udyp ítomnosti a zásadní povaze Ca a k fyziologické irelevanci 

jakéhokoliv zm ny

 

pH vyvolanému oxidem vápenatým ve vodných prost edích je 

CaO zjevn prostý jakéhokoli genotoxického potenciálu.

 

Kritéria klasifikace pro mutagenitu nejsou spln na. 

Karcinogenita Vápník (vedený jako laktát vápníku) není karcinogenní (experimentální výsledek, 

krysa). 

Ú inek oxidu vápenatého na pH nemá vliv na karcinogenitu. 

Humánní epidemiologické údaje podporují domn nku, e oxid vápenatý nemá 

karcinogenní potenciál. 

Kritéria klasifikace pro karcinogenitu nejsou spln na. 
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Koncové body 

toxicity 

Výsledky posouzení vliv

 

Toxicita pro 

reprodukci 

Vápník (vedený jako uhli itan vápenatý) není toxický pro reprodukci 

(experimentální výsledek, my ). 

Ú inek na pH nemá vliv na reprodukci. 

Humánní epidemiologické údaje podporují domn nku, e oxid vápenatý nemá 

potenciál pro toxicitu pro reprodukci. 

Jak u studií zví at, tak u humánních klinických studií r zných solí vápníku nebyly 

detekovány ádné vlivy na reprodukci i vývoj. Viz té V decká komise pro 

potraviny (kapitola 16.6). 

Oxid vápenatý tedy není toxický pro reprodukci ani pro vývoj. 

Kritéria klasifikace pro toxicitu pro reprodukci podle Na ízení (ES) . 1272/2008 

nejsou spln na. 

11.1.2 Sm si

 

Nepou ije se, není sm s.

 

12 EKOLOGICKÉ INFORMACE 

12.1 Toxicita 

12.1.1 Akutní/dlouhodobá toxicita pro ryby 

LC50 (96h) pro sladkovodní ryby: 50,6 mg/l (hydroxid vápenatý) 

LC50 (96h) pro mo ské ryby: 457 mg/l (hydroxid vápenatý) 

12.1.2 Akutní/dlouhodobá toxicita pro vodní bezobratlé 

EC50 (48h) pro sladkovodní bezobratlé: 49,1 mg/l (hydroxid vápenatý) 

LC50 (96h) pro mo ské bezobratlé: 158 mg/l (hydroxid vápenatý) 

12.1.3 Akutní/dlouhodobá toxicita pro vodní rostliny 

EC50 (72h) pro sladkovodní asy: 184.57 mg/l (hydroxid vápenatý) 

NOEC (72h) pro mo ské asy: 48 mg/l (hydroxid vápenatý) 
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12.1.4 Toxicita pro mikroorganizmy, nap . bakterie

 
P i vysoké koncentraci se prost ednictvím nár stu teploty a pH pou ívá oxid vápenatý k

 
dezinfekci 

odpadních kal .

 

12.1.5 Chronická toxicita pro vodní organizmy 

NOEC (14d) pro mo ské bezobratlé: 32 mg/l (hydroxid vápenatý) 

12.1.6 Toxicita pro p dní organizmy

 

EC10/LC10 nebo NOEC pro p dní mikroorganizmy: 2 000 mg/kg suché p dy (hydroxid vápenatý) 

EC10/LC10 nebo NOEC pro p dní mikroorganizmy: 1 2000 mg/kg suché p dy (hydroxid 

vápenatý) 

12.1.7 Toxicita pro suchozemské rostliny 

NOEC (21d) pro suchozemské rostliny: 1 080 mg/kg (hydroxid vápenatý) 

12.1.8 V eobecné ú inky 

Akutní ú inek prost ednictvím zm ny pH. A koli je tento produkt vyu íván k úprav kyselosti vody, 

m e být obsah zvý ený o více ne 1

 

g/l pro vodní ivot nebezpe ný. Hodnota pH > 12 se rychle 

sni uje v d sledku ed ní a p em ny v

 

uhli itan. 

12.1.9 Dal í informace 

Výsledky zji t né pro Ca(OH)2 lze pou ít pro oxid vápenatý, nebo p i jeho kontaktu s

 

vlhkostí vzniká 

hydroxid vápenatý. 

12.2 Perzistence a rozlo itelnost 

Pro anorganické látky je irelevantní. 

12.3 Bioakumula ní potenciál 

Pro anorganické látky je irelevantní. 

12.4 Mobilita v p d

 

Oxid vápenatý reaguje s vodou i oxidem uhli itým, vzniká hydroxid vápenatý i uhli itan vápenatý, 

které jsou t ko rozpustné a vykazují nízkou mobilitu ve v t in p d. 
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12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 

Pro anorganické látky je irelevantní  

12.6 Jiné nep íznivé ú inky 

Nepou ije se, nezp sobuje dal í nep íznivé ú inky.

 

13 POKYNY PRO ODSTRA OVÁNÍ

 

13.1  Metody nakládání s odpady 

Oxid vápenatý je t eba likvidovat v

 

souladu s místní a vnitrostátní (národní) legislativou. Zpracování, 
pou ití nebo kontaminace tohoto produktu m e m nit volbu mo ností hospoda ení s

 

odpady. Obaly a 
nepou itý obsah likvidujte v souladu s po adavky lenského státu a s místními po adavky. 
Pou ívané obaly jsou zamý leny pro balení pouze tohoto produktu, nem l by být pou íván znovu pro 
jiné ú ely. Po pou ití obal zcela vyprázdn te.

 

Katalogová ísla odpad :

  

a) P i zachycení v

 

suchém stavu m e být látka znovu pou ita. Pokud je zne i t na nebo pro ní 
neexistuje vyu ití, pak je nutné ji zlikvidovat jako nebezpe ný  odpad kód .17 09 03 - jiné stavební a 
demoli ní odpady (v etn

 

stavebních a demoli ních odpad ) obsahující nebezpe né látky

 

b) Po styku s vodou a vytvrdnutí lze zbytky látky likvidovat jako ostatní odpad kód . 17 09 04 

 

sm sné stavební a demoli ní odpady neuvedené pod ísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

c) Prázdný obal lze zlikvidovat jako ostatní odpad kód . 15 01 05 - kompozitní obal 

d) V p ípad , e obal obsahuje neodstranitelné zbytky látky, pak je klasifikován jako nebezpe ný 
odpad kód . 15 01 10  - obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek, nebo obaly t mito látkami 
zne i t né

  

14 INFORMACE PRO P EPRAVU

 

Oxid vápenatý není klasifikován jako nebezpe ný pro p epravu

 

(ADR (silnice), RID ( eleznice), IMDG /

 

GGVSea (námo ní p eprava)).

 

14.1 íslo UN 

UN 1910 

14.2 P íslu ný název UN pro zásilku 

Oxid vápenatý 

14.3 T ída/t ídy nebezpe nosti pro p epravu

 

T ída 8 
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Oxid vápenatý je uvedený v seznamu IMDG (dodatek 34-08). 

14.4 Obalová skupina 

Skupina III (letecká p eprava (ICAO/IATA)) 

14.5 Nebezpe nost pro ivotní prost edí

 

ádná 

14.6 Zvlá tní bezpe nostní opat ení pro u ivatele

 

Zabra te

 

jakémukoli uvol ování prachu b hem p epravy pou itím (vzduchot sných) cisteren na 

prá kové materiály a kryté nákladní vozy na hrudky. 

14.7 Hromadná p eprava podle p ílohy II MARPOL73/78 a p edpisu IBC 

Není regulováno. 

15 INFORMACE O P EDPISECH

 

15.1 Na ízení týkající se bezpe nosti, zdraví a ivotního prost edí / specifické právní p edpisy týkající 
se látky nebo sm si

 

Povolení:   Nevy aduje se 

Omezení pou ití:  ádné 
Dal í p edpisy EU:  Oxid vápenatý není látkou kategorie SEVESO (sm rnice 96/82/ES), ani látkou 

po kozující ozonovou vrstvu a ani perzistentní organická zne i ující látka. 

Vnitrostátní p edpisy:  T ída ohro ení vody 1 (N mecko)

  

15.2 Posouzení chemické bezpe nosti 

Pro tuto látku bylo provedeno posouzení chemické bezpe nosti. 

16 DAL Í INFORMACE 

Údaje vycházejí z na ich posledních znalostí, ale nejsou zárukou ádných specifických vlastností 

produktu a nezakládají ádný právoplatný smluvní vztah. 

16.1 Standardní v ty o nebezpe nosti

 

H315:  Drá dí k i.

 

H318:  Zp sobuje vá né po kození o í.

 

H335:  M e zp sobit podrá d ní dýchacích cest. 

16.2 Pokyny pro bezpe né zacházení 

P102:  Udr ujte mimo dosah d tí.
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P280:  Pou ívejte ochranné rukavice/ochranný od v/ochranné brýle/obli ejový tít.

 
P305+P351+P310:  P I ZASA ENÍ O Í: N kolik minut opatrn oplachujte vodou. Okam it 

volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMA NÍ ST EDISKO nebo léka e.

 

P302+P352:  P I STYKU S

 

K Í: Omývejte velkým mno stvím mýdla a vody.

 

P261+P304+P340:  Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosol . P I 
VDECHNUTÍ: P eneste posti eného na erstvý vzduch a ponechte jej v

 

klidu v poloze 
usnad ující dýchání.

 

P501:   Odstra te obsah/obal

 

na sb rných místech nebezpe ného odpadu.  

16.3 Standardní v ty ozna ující specifickou rizikovost

 

R37: Drá dí dýchací orgány 
R38: Drá dí k i

 

R41: Nebezpe í vá ného po kození o í 

16.4 Standardní pokyny pro bezpe né zacházení 

S2: Uchovávejte mimo dosah d tí

 

S25: Zabra te styku s o ima

 

S26: P i zasa ení o í okam it d kladn vypláchn te vodou a vyhledejte léka skou pomoc

 

S37: Pou ívejte vhodné ochranné rukavice 

S39: Pou ívejte osobní ochranné pom cky pro o i a obli ej 

16.5 Zkratky a zkratková slova 

BL Safety Data sheet SDS (bezpe nostní list) 

DNEL Derived no-effect level (stanovená úrove , p i které nedochází k nep íznivým vliv m na lidské 
zdraví) 
Eye Dam 1 

 

Vá né po kození o í 

EC50   median effective concentration (st ední ú inná koncentrace (koncentrace, která zp sobí úhyn 
nebo imobilizaci 50 % testovacích organism nap . Daphnia magna))

 

LD50   median lethal dose (st ední letální dávka)

 

LC50   median lethal concentration (st ední letální koncentrace (koncentrace, která zp sobí úhyn 50 
% testovacích ryb ve zvoleném asovém úseku)) 
NOEC no observable effect concentration (nejvy í testovaná koncentrace toxické látky, p i které 
je t nedo lo ke statisticky významnému nep íznivému p sobení na organismy ve srovnání 
s kontrolou (cca do 5% mortality), koncentrace nevyvolávající viditelný efekt) 
NPK-P Nejvy í p ípustná koncentrace

 

OEL  occupational exposure limit (expozi ní limit v pracovním prost edí)

 

PBT Persistent, bioaccumulative and toxic (persistentní, bioakumulativní a toxické) 
PEL    P ípustný expozi ní limit

 

PNEC Predicted no-effect concentration (stanovená koncentrace, p i které nedochází k nep íznivým 
vliv m na ivotní prost edí)

 

Skin Irrit. 

 

Drá divost pro k i

 

STEL  short-term exposure limit (limit pro krátkodobou expozici) 

STOT Specific Target Organ Toxicity (toxicita pro specifické cílové orgány) 
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TWA  time weighted average ( asové vá ený pr m r)

 
vPvB Very persistent, very bioaccumulative (vysoce persistentní, vysocebioakumulativní) 

16.6 Odkazy na literaturu a zdroje dat: 

Anonym, 2006: Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals Scientific Committee on Food, 

European Food Safety Authority (P ípustné horní vstupní úrovn pro vitamíny a minerály, V decká 

komise pro potraviny, Evropský ú ad bezpe nosti potravin), ISBN: 92-9199-014-0 [dokument SCF]. 

Anonym, 2008: Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits for 

calcium oxide (CaO) and calcium dihydroxide (Ca(OH)2), European Commission, DG Employment, 

Social Affairs and Equal Opportunities (Doporu ení od V decké komise pro limity pracovní expozice 

pro oxid vápenatý (CaO) a hydroxid vápenatý (Ca(OH)2), Evropská komise, skupina Zam stnání, 

sociální zále itosti a rovné p íle itosti), SCOEL/SUM/137, únor 2008. 

16.7 Revize  

Rozsah odpov dnosti:

 

Tento bezpe nostní list (BL, SDS) je vypracován podle zákonných ustanovení na ízení REACH (ES 
1907/2006; lánek 31 a p íloha II), ve zn ní pozd j ích p edpis . Jeho obsah popisuje podmínky pro 
nezbytná preventivní opat ení p i manipulaci s materiálem. Odpov dností p íjemc (odb ratel , 
u ivatel , distributor atd.)

 

bezpe nostního listu je, aby zajistily, e informace v n m uvedené jsou 
správn pochopeny v emi pracovníky, kte í mohou pou ívat, zpracovávat, nakládat nebo jakýmkoliv 
zp sobem p icházet do styku s produktem. Informace a pokyny uvedené v tomto bezpe nostním listu 
jsou zalo eny na sou asném stavu v deckých a technických znalostí v dob vydání. Tyto informace 
jsou spolehlivé za p edpokladu, e produkt se pou ívá za p edepsaných podmínek a v souladu s 
ur enými pou itími uvedenými na balení i v technických návodech/materiálových listech. Jakékoli jiné 
pou ití tohoto produktu v etn pou ití tohoto produktu v kombinaci s jakýmkoli jiným produktem nebo 
s jakýmikoli jinými procesy je na odpov dnosti u ivatele. Z toho vyplývá, e u ivatel je odpov dný za 
ur ení vhodných bezpe nostních opat ení a za uplat ování legislativy pokrývající jeho vlastní aktivity.

 

Tento dokument nenese záruku za technického provedení a zpracování materiálu, vhodnosti pro 
konkrétní aplikace a nenahrazuje právn platný smluvní vztah. Tato verze SDS nahrazuje v echny 
p edchozí verze.

  

Bezpe nostní list byl zpracován a harmonizován na evropské úrovni asociací EULA ve shod 
s na ízením REACH.

   

Konec bezpe nostního listu 


