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Ceresit CX5

ODDÍL 1: Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku
1.1 Identifikátor výrobku
Ceresit CX 5 montážní cement
1.2 P íslušná ur ená použití látky nebo sm si a nedoporu ená použití
edpokládané použití:
Rychletvrdnoucí cement k ukotvení p edm a ut ování lokálních pr sak vody.
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpe nostního listu
Henkel R, spol. s r.o.
U Pr honu 10
17004
Praha 7
CZ
Tel.:
+42 (02) 20101111
Fax. .:
+42 (02) 20101535
ua-productsafety.cz@cz.henkel.com
1.4 Telefonní íslo pro naléhavé situace
Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informa ní st edisko-TIS, Na Bojišti 1, 12800 Praha 2, telefon (nep etržit ):
+420 224919293, +420 224915402; +420224914575.

ODDÍL 2: Identifikace nebezpe nosti
2.1 Klasifikace látky nebo sm si
Klasifikace (DPD):
Xi - Dráždivý
R36/37/38 Dráždí o i, dýchací orgány a k ži.
R43 M že vyvolat senzibilizaci p i styku s k ží.
2.2 Prvky ozna ení
Prvky ozna ení (DPD):
Xi - Dráždivý

R-v ty:
R43 M že vyvolat senzibilizaci p i styku s k ží.
R36/37/38 Dráždí o i, dýchací orgány a k ži.
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S-v ty:
S2 Uchovávejte mimo dosah d tí.
S22 Nevdechujte prach.
S24 Zamezte styku s k ží.
S26 P i zasažení o í okamžit d kladn vypláchn te vodou a vyhledejte léka skou pomoc.
S37 Používejte vhodné ochranné rukavice.
S46 P i požití okamžit vyhledejte léka skou pomoc a ukažte tento obal nebo ozna ení.
Dodate né pokyny:
Obsahuje portlandský cement. M že vyvolat alergickou reakci. Chrom VI – mén než 2ppm b hem doby trvanlivosti
produktu.
2.3 Další nebezpe nost
Obsahuje cement. S vlhkostí reaguje siln alkalicky. Chra te si pokožku a o i!

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
Všeobecná chemická charakteristika:
Cementová hmota
Výrobek obsahuje tyto nebezpe né látky:
Portlandský cement
Minerální plniva
Seznam složek podle na ízení CLP (ES) . 1272/2008:
Chemický název
íslo CAS
Portlandský cement
65997-15-1

íslo ES
REACH Reg. íslo
266-043-4

Obsah

Klasifikace

70 – 80 %

Skin Irrit. 2 H315
Eye Dam.1 H318
STOT SE 3 H335; skin sens 1

Úplné zn ní H-v t a další zkratky jsou uvedeny v bod 16 "Další informace".
Pro neklasifikované látky mohou existovat pro jednotlivé zem specifické nejvyšší p ípustné expozi ní limity pro pracovní
ovzduší.
Seznam složek podle na ízení DPD (ES) . 1999/45:
Chemický název
íslo CAS
Portlandský cement
65997-15-1

íslo ES
REACH Reg. íslo
266-043-4

Obsah

Klasifikace

70 – 80 %

Xi – Dráždivý
R36/37/38 – R43

Úplné zn ní R-v t je uvedeno v bod 16 "Další informace".
Pro neklasifikované látky mohou existovat pro jednotlivé zem specifické nejvyšší p ípustné expozi ní limity pro pracovní
ovzduší.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1 Popis první pomoci
Všeobecné pokyny:
V p ípad obtíží vyhledejte léka e.
Expozice vdechováním:
Osobu vyve te z prachem kontaminované zóny,na erstvý vzduch. Samovoln vy ist te hrdlo a dýchací cesty. V p ípad
podrážd ní nebo jiných obtíží vyhledejte léka e.
Kontakt s k ží:
Opláchnout proudem vody a mýdlem, min. 10 minut. Ošet it pokožku. Zne išt ný od v ihned svléknout.
Kontakt s o ima:
Okamžit vypláchn te o i mírným proudem vody nebo o ním vyplachovacím roztokem – izotonický roztok 0,9% NaCl (po
dobu cca 20 minut). Chra te p itom produktem nezasažené oko. Pokud bolesti p etrvávají (intenzívní ostrá bolest, citlivost na
sv tlo, porucha vid ní), pokra ujte ve vyplachování a vyhledejte léka e nebo nemocnici.
i nevytírejte dosucha; mechanické namáhání m že zp sobit poškození rohovky. V p ípad nasazených kontaktních
ek
je ihned vyjm te.
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Po požití:
Vypláchn te ústní dutinu a hrdlo. Vypijte 1-2 sklenice vody. Vyhledejte léka skou pomoc. Pokud možno ukažte obal nebo
tento bezpe nostní list. Nevyvolávejte zvracení.
4.2 Nejd ležit jší akutní a opožd né symptomy a ú inky
I: P i kontaktu se suchou i mokrou cementovou sm sí m že vyvolat podrážd ní, zán t spojivek.
ŽE: P i dlouhodobém kontaktu s pokožkou m že dojít k podrážd ní, z ervenání, výskytu ekzém nebo zán tu (popálení).
DÝCHACÍ CESTY: asté vdechování prachu po delší asový úsek m že zap init riziko rozvoje nemocí dýchacích orgán
a dýchacích cest.
4.3 Pokyn týkající se okamžité léka ské pomoci a zvláštního ošet ení
Viz. bod: Popis první pomoci

ODDÍL 5: Opat ení pro hašení požáru
5.1 Hasiva
Vhodná hasiva:
oxid uhli itý, p na, hasicí prášek, vodní mlha/rozst ikovaná voda.
Cement není ho lavý ani výbušný. Nevyvolává ani nepodporuje ho lavost jiných materiál .
Hasiva, které nelze z bezpe nostních d vod použít:
Plný proud vody
5.2 Zvláštní nebezpe nost vyplývající z látky nebo sm si
V p ípad požáru se m že uvol ovat oxid uhelnatý (CO) a oxid uhli itý (CO2).
5.3 Pokyny pro hasi e
Používejte dýchací p ístroj a základní ochranné vybavení.

ODDÍL 6: Opat ení v p ípad náhodného úniku
6.1 Opat ení na ochranu osob, ochranné prost edky a nouzové postupy
Používejte ochranné vybavení p i p ekro ených prachových limitech v ovzduší.
Zamezte styku s k ží a o ima.
6.2 Opat ení na ochranu životního prost edí
Zamezte úniku do kanalizace, povrchových i podzemních vod.
Vniknutí do vod nebo kanalizace ohlaste p íslušným ú ad m.
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro išt ní
Mechanicky odstra te. Suchý materiál odstra ujte navlh ený, aby se zabránilo ší ení prachu.
Kontaminovaný materiál zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.
6.4 Odkaz na jiné oddíly
Viz kapitola 8

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1 Opat ení pro bezpe né zacházení
Zamezte tvorb prachu. D kladn v trejte pracovní prost edí (v p ípad pot eby zajist te odsávání). Nevylévejte do
kanalizace. Nevdechujte prach. Zamezte styku s k ží a o ima.
Hygienická opat ení:
ed p estávkami a po ukon ení práce si umyjte ruce.
i práci nejezte, nepijte a neku te.
7.2 Podmínky pro bezpe né skladování látek a sm sí v etn neslu itelných látek a sm sí
Skladujte v uzav ených p vodních nádobách chrán ných p ed vlhkem.
Skladujte v chladu a suchu p i teplotách od 5°C do +25°C. Zabra te vlhkosti.
Neskladujte spole
s potravinami nebo jiným spot ebním zbožím (káva, aj, tabák, atd.).
Zajist te dostate né v trání skladovacích prostor.
7.3 Specifické kone né/specifická kone ná použití
montážní cement
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ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prost edky
8.1 Kontrolní parametry
Platí pro
CZ
Obsažená látka
Cement, prach
65997-15-1
Jiné prachy s dráždivým ú inkem: prach
si itanu vápenatého
10034-76-1

ppm

mg/m3
10
5

Typ
ípustný expozi ní limit
(PEL):
ípustný expozi ní limit
(PEL):

Kategorie

Poznámky
CZ OEL
CZ OEL

Biologický index expozice:
8.2 Omezování expozice:
Ochrana dýchacích cest:
V p ípad tvorby prachu doporu ujeme použít vhodný ochranný dýchací p ístroj s filtrem P. Toto doporu ení by m lo být
izp sobeno aktuálním podmínkám v daném míst . V p ípad nedostate ného v trání zajist te odsávání.
Ochrana rukou:
V p ípad dlouhodobého kontaktu se doporu ují ochranné rukavice z nitrilové pryže (dle EN 374, index ochrany 6,
nepropustné, odolné proti alkalickému prost edí).
Doba pr niku: >480 minut
tlouš ka materiálu > 0,1 mm
i krátkodobém kontaktu s produktem a ochran proti pot ísn ní používat vhodné ochranné nitrilové rukavice (tlouš ka
vrstvy > 0,1mm) dle EN 374 (minimální index ochrany 2; tj. > 30min. doba perforace dle EN374).
V p ípad delšího a opakovaného kontaktu (min. index ochrany 6, doba perforace >480min., tlouš ka vrstvy 0,1mm) je t eba
dbát, aby byly výše uvedené doby pr niku v praxi podstatn kratší než hodnoty stanovené p edpisem EN 374. Ochranné
rukavice musí být vždy testovány, zda jsou vhodné k použití na daném pracovišti (nap íklad mechanická a tepelná odolnost,
snášenlivost s produkty, antistatické vlastnosti atd.). P i prvních známkách opot ebení ochranné rukavice ihned vym nit.
Údaje výrobce rukavic a p íslušná pravidla profesního sdružení musí být vždy dodržena. Doporu ujeme zpracovat plán pé e
o ruce ve spolupráci s výrobcem rukavic a profesním sdružením pracovník v souladu s místními podmínkami a požadavky
provozu.
Ochrana o í:
sn p iléhající ochranné brýle dle EN166.
Ochrana t la:
Prachot sný pracovní oblek.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Vzhled
Prášek
jemný
šedý
Zápach
slabý
pH
Po áte ní bod varu
Bod vzplanutí
Teplota rozkladu
Tlak páry
Hustota
Sypná hustota
Viskozita
Viskozita (kinematická)
Výbušné vlastnosti
Kvalitativní rozpustnost (23 °C (73.4 °F))
Teplota tuhnutí
Bod tání
Ho lavost
Teplota samovznícení
Mezní hodnoty výbušnosti
Rozd lovací koeficient: n-oktanol/voda

Žádné údaje nejsou k dispozici (vodný roztok pH = 10-12)
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
1,30 g/cm3 (20°C)
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Nerozpustný p i 20°C - s vodou se pojí mechanicky
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
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Rychlost odpa ování
Hustota páry
Oxida ní vlastnosti

Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

9.2 Další informace
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1 Reaktivita
Reaguje s vlhkostí (vytvrzení)
10.2 Chemická stabilita
Stabilní za doporu ených skladovacích podmínek.
10.3 Možnost nebezpe ných reakcí
Viz kapitola reaktivita 10.1
10.4 Podmínky, kterým je t eba zabránit
hem transportu i skladování zamezte styku s vlhkostí.
10.5 Neslu itelné materiály
Žádné p i ur eném použití.
10.6 Nebezpe né produkty rozkladu
V p ípad požáru se m že uvol ovat oxid uhelnatý (CO) a oxid uhli itý (CO2).

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologických ú incích
Všeobecné informace o toxikologii:
ípravek byl vyhodnocen podle konven ní metody Sm rnice pro nebezpe né p ípravky 1999/45/EC, lánek 6(1)(a).
Relevantní zdravotnické/ekologické informace pro látky uvedené v bod 3 jsou k dispozici následn .
Podrážd ní k že:
Primární kožní dráždivost: dráždivý
ní dráždivost:
Primární podrážd ní o í: siln dráždí
OECD 405

ODDÍL 12: Ekologické informace
Všeobecné informace o ekologii:
ípravek byl vyhodnocen podle konven ní metody Sm rnice pro nebezpe né p ípravky 1999/45/EC, lánek 6(1)(a).
Relevantní zdravotnické/ekologické informace pro látky uvedené v bod 3 jsou k dispozici následn .
Zamezte úniku p ípravku do povrchových vod, p dy a p írodních zdroj vody.
Vzhledem k praktické nerozpustnosti ve vod se odd lení uskute uje v každém filtra ním a sedimenta ním procesu.
12.1 Toxicita
Chemický název
íslo CAS

Typ
hodnoty

Hodnota

Portlandský cement
65997-15-1
Portlandský cement
65997-15-1

LC50

Expozi ní
doba

> 10.000 mg/l

Studie
akutní
toxicity
Ryby

EC50

> 10.000 mg/l

Dafnie

24 h

Portlandský cement
65997-15-1

EC50

440 mg/l

Portlandský cement
65997-15-1

LC50

1.070 mg/l

96 h

asy

72 h

Ryby

96h

Druh

Metoda

Brachydanio rerio (new name: OECD sm rnice 203 (Ryby,
Test akutní toxicity)
Danio rerio)
Daphnia magna
OECD sm rnice 202
(Dafnia sp. Test akutního
odstavení)
ISO 8692 (kvalita vody)
Selenastrum capricornutum
(new name: Pseudokirchnerella
subcapitata)
Cyprinus carpio
OECD 203
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ODDÍL 13: Pokyny pro odstra ování
13.1 Metody nakládání s odpady
Nep echovávejte v blízkosti povrchových vod a kanaliza ních systém .
Likvidace produktu:
S odpadem a zbytky produktu nakládejte v souladu s místn platnými p edpisy.
Likvidace zne išt ného obalu:
Kód odpadu: 15 01 01 papírové a lepenkové obaly.
Obaly dávejte na op tovnou recyklaci pouze v p ípad , že jsou úpln prázdné.
Evropské íslo odpadu
Kód odpadu se m že lišit v závislosti na ur eném a skute ném použití.

ODDÍL 14: Informace pro p epravu
Všeobecné pokyny:
Není nebezpe né zboží pro p epravu dle RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

ODDÍL 15: Informace o p edpisech
15.1 Na ízení týkající se bezpe nosti, zdraví a životního prost edí/specifické právní p edpisy týkající se látky nebo sm si
Zákon 350/2011 Sb. o chemických látkách a sm sích
Zákon 185/2001 Sb o odpadech, v platném a ú inném zn ní
Na ízení komise EU . 453/2010, kterým se m ní na ízení Evropského parlamentu a Rady ES 1907/2006 o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek (REACH)
Na ízení Evropského parlamentu a Rady ES 1272/2008 o klasifikaci, ozna ování a balení látek a sm sí, v platném a ú inném
zn ní
Na ízení vlády . 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci, v platném a ú inném zn ní
Vyhláška . 402/2011o hodnocení nebezpe ných vlastností chemických látek a chemických sm sí a balení a ozna ování
nebezpe ných chemických sm sí
Vyhláška 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpe ných odpad
Vyhláška 381/2001 Sb., katalog odpad
Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Vyhláška 237/2002 Sb., o podrobnostech zp sobu provedení zp tného odb ru n kterých výrobk

ODDÍL 16: Další informace
Ozna ení produktu ur uje bod 2. Úplné zn ní všech zkratek, které byly použity v tomto bezpe nostním list , je následující:
R36/37/38 Dráždí o i, dýchací orgány a k ži.
R43 M že vyvolat senzibilizaci p i styku s k ží.
H315 Dráždí k ži.
H318 Zp sobuje vážné poškození o í.
H335 M že zp sobit podrážd ní dýchacích cest.
STOT SE Cat.3 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3
Skin Irrit. 2 Žíravost/dráždivost pro k ži, kategorie 2
Eye Dam. Cat. 1 Vážné poškození o í/podrážd ní o í, kategorie 1
Skin sens. 1 Senzibilizace k že, kategorie 1

Další informace:
Výrobek je ur en pro profesionální použití.
Údaje v tomto bezpe nostním listu jsou založeny na stavu znalostí a zkušenostech výrobce k datu vydání tohoto dokumentu.
Nep edstavují žádnou smluvní záruku kvalitativních vlastností výrobku a platí jen ve spojení s obvyklým zacházením za
normálních podmínek a se specifikovanými údaji v technickém návodu. Za jakékoli jiné použití tohoto výrobku, event. v
kombinaci s jinými produkty nebo postupy je zodpov dný sám uživatel.
Zásadní zm ny v bezpe nostním listu proti p edchozí verzi: ozna ené mod e.

