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ODDÍL 1 : Identifikace sm ěsi a spole čnosti 
1.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.  
 
 
 
 
1.3.  
 
 
 
 
1.4. 

Identifikátor výrobku  
 

Hutné žárobetony se st ředním obsahem cementu  RECAST 
 

Název 
RECAST 120, 125, 130, 140, 140 TSR, 145, 150, 150 HS, 155, 160, S 160AR, 160 BK, 
                160 HS, 160 K, 165, 170 
Identifikační číslo : neuvedeno - směs 
Registrační číslo  : neuvedeno – směs 
 
Příslušná ur čená použití látky nebo sm ěsi a nedoporu čená použití 
Určená použití : profesní použití pro výstavby a  opravy vyzdívek pecních a tepelných agregátů. 
Chrání konstrukce agregátů  před působením vysokých teplot, pecní atmosférou, spalinami, 
apod. 
Neporoučená použití . data nejsou k dispozici 
Podrobné údaji o dodavateli bezpe čnostního listu 
Jméno dodavatele : ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. 
Místo podnikání nebo sídlo : Keramická 214, 330 11 Třemošná 
Telefon/Fax : +420 377 953 561/377 953 513 
Odborně způsobilá osoba : zarohmoty@zarohmoty.cz 
Telefonní číslo pro naléhavé situace informace pouze pro zdrav otní rizika  
akutní otravy lidí a zvířat 
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1,Praha 
+420 224 919 293   (nepřetržitě) , +420 224 915 402 

 

ODDÍL 2 : Identifikace nebezpe čnosti 
2.1.  
 
 
2.2.  
 
 
2.3. 

Celková klasifikace sm ěsí  
Směsi nejsou klasifikovány jako nebezpečné pro lidské zdraví, životní prostředí a nemají 
žádnou fyzikálně-chemickou nebezpečnost. 
Prvky ozna čení  
Neuvedeny. 
Doplňující údaje : Neuvedeny. 
Další nebezpe čnost  
Směsi nejsou k datu vyhotovení bezpečnostního listu klasifikovány jako PBT nebo vPvB, složky 
nejsou k datu vyhotovení bezpečnostního listu vedeny v příloze XIV Nařízení REACH ani na 
kandidátské listině pro přílohu XIV Nařízení REACH. 

 

ODDÍL 3 : Složení/informace o složkách 
3.1. Látky 
3.2. Směsi   Směsi neobsahují nebezpe čné látky  
 

ODDÍL 4 : Pokyny pro první pomoc 
4.1.  
 
 
 
 
4.2. 
 
 
4.3. 
 

Popis první pomoci 
Při nadýchání : Odstraňte zdroj rizika, opusťte prostor. 
Při styku s kůží : Opláchnout teplou vodou a mýdlem, odstranit zdroj rizika. 
Při zasažení očí : Vypláchnout teplou vodou. V případě potíží vyhledat lékařskou pomoc. 
Při požití : Vypláchnout ústa vodou. 
Nejdůležit ější akutní a opožd ěné symptomy a ú činky 
Kontakt s očima : Dočasné podráždění. 
Kontakt s kůži : Nejsou uvedeny. 
Pokyny týkající se okamžité léka řské pomoci a zvláštního ošet ření 
Speciální prostředky : Nejsou určeny 
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ODDÍL 5 :Opat ření pro hašení požáru 
5.1.  
 
 
 
 
5.2. 
 
5.3. 

Vhodná hasiva  
Voda a prostředky přizpůsobené životnímu prostředí. Směsi jsou nehořlavé, nevýbušné, nemají 
oxidační účinky a nepodporují hoření. Obalové materiály mohou být hořlavé, je nutné použít 
vhodné hasivo v závislosti na okolním požáru. 
Nevhodná hasiva : Podle hořlavých látek v okolí.  
Zvláštní nebezpe čí vyplývající z látky nebo  sm ěsi 
Nehrozí. 
Pokyny pro hasi če  
Běžný ochranný oděv pro hasiče, závisí na okolním požáru. 

 

ODDÍL 6 : Opat ření v p řípadě náhodného úniku 
6.1.  
 
 
6.2. 
 
6.3. 
 
 
 
6.4. 
 

Bezpečnostní opat ření pro ochranu osob, ochranné prost ředky a nouzové postupy 
Zabraňte kontaktu s očima v prostoru úniku, nevdechujte prach. Používat základní ochranné 
pracovní pomůcky. Dodržovat běžné pracovní a hygienické postupy. 
Opatření pro ochranu životního prost ředí  
Zabránit nekontrolovanému kontaktu s povrchovými a podzemními vodami. 
Metody a materiál pro omezení úniku a pro čišt ění 
Odstranění uniklých směsí smetením, není-li znečištěna, lze ji použít pro další zpracování. 
Znečištěné nebo zatvrdlé směsi jsou likvidovány na skládce pevných odpadů bez nebezpečí 
jako odpadní keramická hmota 10 12 01, kategorie odpadu O. 
Odkazy na jiné oddíly 
Likvidovat v souladu s oddílem 8 a 13 

 

ODDÍL 7 : Zacházení a skladování 
7.1.  
 
 
 
 
7.2. 
 
 
 
7.3. 
 

Opatření pro bezpe čné zacházení  
Dodržovat běžné pracovní a hygienické předpisy. 
Směsi nevykazují chemickou reakci, zamezte kontaktu s očima. 
Po práci se doporučuje umýt ruce vodou a mýdlem a pokožku ošetřit vhodným regeneračním 
krémem. 
Podmínky pro bezpe čné skladování sm ěsí včetně neslu čitelných látek a sm ěsí 
Směs má být skladována v pevně uzavřených originálních obalech. Skladovat pokud možno 
v temperovaném skladu. Zabránit průniku vlhkosti, která nemá nebezpečné vlastnosti, ale 
způsobí znehodnocení směsi. Není vhodné skladovat ve více vrstvách. 
Specifická kone čná použití 
Informace není k dispozici 

 

ODDÍL 8 : Omezování expozice / osobní ochranné pros tředky 
8.1.  
 
 
 
 
 
8.2. 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrolní parametry 
Limitní hodnoty expozice určeny dle Nařízení vlády č. 93/2012 Sb. 
(prach převážně s nespecifickým účinkem) 
Celková koncentrace : PELc  10 mg/m3. 
Zahraniční expoziční limity : Neuvedeny. 
DNEL/PNEC : Neuvedeny. 
Omezování expozice   
Směsi neobsahují žádná závažná množství látek, které musí být na pracovišti sledovány. 
Omezování expozice pracovníků : Používání standardních ochranných pracovních pomůcek, 
dodržovat základní hygienické a technické opatření. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Po práci 
umýt pokožku teplou vodou a mýdlem, ošetřit vhodným regeneračním krémem, znečištěný 
oděv vyprat. 
Ochrana dýchacích cest : Běžně není potřebná, při překročení limitních hodnot respirátor, např. 
typ RV 02. 
Ochrana očí : Běžně není potřebná, dle uvážení ochranné brýle. 
Ochrana rukou : Běžně není potřebná, dle uvážení standardní pracovní rukavice. 
Ochrana kůže : Standardní pracovní oděv a obuv. 
Omezování expozice životního prostředí : Není nutné. 



 

 
 

BEZPEČNOSTNÍ  LIST 
vydaný dle Nařízení 453/2010/ES 

Datum vydání :10.05.2004                               Datum revize : 15.01.2013 
Strana : 3/5 
Název výrobku :  RECAST 

 

ODDÍL 9 : Fyzikální a chemické vlastnosti 
9.1.  
 

Informace o základních fyzikálních a chemických vla stnostech 
Vzhled :                                 suché homogenní směsi látek 
Zápach :                                 bez zápachu 
Prachová hodnota zápachu                                                     neuvedena 
pH (při 20 °C)                                data nejsou  k dispozici 
Bod tání/tuhnutí (°C)                               data nejsou k dispozici 
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu (°C)                        data nejsou k dispozici 
Bod vzplanutí(°C)                                                                    nehořlavý 
Rychlost odpařování                                                               data nejsou k dispozici 
Hořlavost                                                                                 nehořlavý 
Meze výbušnosti nebo hořlavosti horní/dolní mez (% obj.)    data nejsou k dispozici 
Tlak páry                                                                                 data nejsou k dispozici 
Hustota páry                                                                            data nejsou k dispozici 
Hustota (20°C)                    cca 2,0 až 3,2 g/ cm3 

Rozpustnost                                                      nerozpustný 
Teplota samovznícení                                                             není samozápalný 
Teplota rozkladu                                                                     data nejsou k dispozici 
Viskozita                                                                                 data nejsou k dispozici 
Výbušné vlastnosti                                                                  nemá výbušné vlastnosti 
Oxidační vlastnosti                                                                  nemá oxidační vlastnosti 

9.2. 
 

Další informace  
neuvedeny 

 

ODDÍL 10 : Stálost a reaktivita 
10.1.  
 
10.2. 
 
10.3. 
 
10.4. 
 
10.5. 
 
10.6. 

Reaktivita  
V běžných podmínkách nejsou známy žádné nebezpečné reakce směsí. 
Chemická stabilita  
Za běžných podmínek jsou směsi stabilní.  
Možnost nebezpe čných reakcí  
Nejsou známy v podmínkách doporučeného použití. 
Podmínky, kterým je t řeba zabránit  
Vysoká vlhkost způsobí znehodnocení směsí. 
Neslučitelné materiály  
Nejsou známy v podmínkách doporučeného použití. 
Nebezpečné produkty rozkladu  
Nejsou známy. 

 

ODDÍL 11 Toxikologické informace 
11.1. 
 
 
 
 
 
 
 

Informace o toxikologických ú čincích  
a) Akutní toxicita : Směsi nejsou klasifikovány jako akutně toxické 
b) Žíravost :  Směsi nemají klasifikovánu žíravost 
c) Dráždivost . Směsi nemají klasifikovánu dráždivost pro oči a kůži  
d) Senzibilizace : Směsi nemají klasifikovánu senzibilizaci vdechování a stykem s kůží 
e) Mutagenita : Směsi nemají klasifikovány mutagenní účinky 
f) Karcinogenita : Směsi nemají klasifikovány karcinogenní účinky 
g) Toxicita pro reprodukci : Směsi nejsou klasifikovány jako toxické pro reprodukci 
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ODDÍL 12 : Ekologické informace 
12.1.  
 
12.2. 
 
 
12.3. 
 
12.4. 
 
 
 
 
12.5. 
 
 
12.6. 

Ekotoxicita  
Data pro směsi nejsou k dispozic. 
Persistence a rozložitelnost  
Abiotická degradace : Údaje nejsou k dispozici. 
Biodegradace údaje : Nejsou k dispozici. 
Bioakumula ční potenciál  
Biokoncentrační faktor : Údaje nejsou k dispozici. 
Mobilita v p ůdě  
Známá nebo očekávaná distribuce do složek. 
- životních prostředí : Údaje nejsou k dispozici. 
- povrchové napětí :Údaje nejsou k dispozici. 
- absorpce/desorpce : Údaje nejsou k dispozici. 
Výsledky posouzení PBT a vPvB :  
Směsi obsahují složky, o kterých je bezpečně známo, že nemají vlastnosti PBT a vPvB, proto 
lze předpokládat, že ani směsi tyto vlastnosti mít nebudou. 
Jiné nep říznivé ú činky  
Nejsou známy. 

 

ODDÍL 13 : Pokyny pro odstra ňování 
13.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metody nakládání s odpady 
a) Vhodné metody pro odstraňování látky nebo směsi a znečištěného obalu : 
Označený odpad včetně identifikačního  listu odpadu předat firmě, která má oprávnění 
k nakládání s odpady podle zákona o odpadech.  
Způsoby zneškodňování nespotřebované směsi: Likvidovat  na skládkách pevných odpadů jako 
keramické odpadní hmoty kód odpadu 10 12 01, kategorie odpadu O. 
Způsoby zneškodňování použité směsi : Materiál likvidovat na skládkách pevných odpadů bez 
nebezpečí jako odpadní keramické zboží 10 12 08, kategorie odpadu O. 
Způsoby zneškodňování obalu :  
Papírový a plastový odpad je likvidován jako odpadní papírový obal 15 01 01, plastový odpadní 
obal 15 01 02  recyklací, pro výrobu alternativního paliva, apod., kategorie odpadu O. 
b) Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit nakládání s odpady :  
Žádné nebezpečné fyzikálně chemické vlastnosti. 
c) Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizací : Nejsou uvedeny. 
d) Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady: Nejsou uvedena. 

 

ODDÍL 14 : Informace pro p řepravu 
 
14.1.  
14.2. 
14.3. 
 
14.4. 
 
 
14.5. 
 
14.6. 
 
14.7. 
 

Není nebezpe čným zbožím pro p řepravu 
UN číslo Neuvedeno. 
Náležitý název UN pro zásilku  Neuvedeno. 
Třída/třídy nebezpe čnosti pro p řepravu 
Klasifikace : pozemní přeprava  ADR    železniční přeprava RID : Neuvádí se. 
Obalová skupina 
Výstražná tabule (Kemler) pozemní přeprava  ADR:  Neuvádí se. 
Bezpečnostní značka : Neuvádí se. 
Nebezpečnost pro životní prost ředí 
Není nebezpečným zbožím pro životní prostředí při přepravě. 
Zvláštní bezpe čnostní opat ření pro uživatele 
Nejsou. 
Hromadná p řeprava dle p řílohy II MARPOL 73/78 a p ředpisu IBC 
Nepřepravuje se. 
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ODDÍL 15 : Informace o p ředpisech 
15.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.2. 

Nařízení týkající se bezpe čnosti, zdraví a životního prost ředí/specifické právní p ředpisy 
týkající se látky nebo sm ěsi 
Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých 
zákonů v platném znění 
Prováděcí předpisy k tomuto zákonu 
Zákon č.185/2001 Sb. v platném znění 
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění 
Nařízení č. 1907/2007 (REACH) v platném znění 
Nařízení č. 1272/2008 (CLP) v platném znění 
Nařízení č. 453/2010/ES 
Zákon č. 477/2001 Sb. v platném znění 
Posouzení chemické bezpe čnosti  
Nebylo neprovedeno. 

 

ODDÍL 16 : Další informace  
16.1. 
 
 
 
 
 
 
16.2. 
 
16.3. 
 
16.4. 
 
16.5. 
 
16.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.7. 
 

Změny provedené v bezpe čnostním listu v rámci revize 
Datum vydání bezpečnostního listu výrobce : 10.5.2004 
Historie revizí  
Verze : 1.0 
Datum : 15.01.2013 
Změny :Celková revize všech oddílů bezpečnostního listu dle Nařízení č. 453/2010/ES a dle 
Nařízení č. 1272/2008/ES. 
Klíč nebo legenda ke zkratkám 
Neuvádí se. 
Písemné symboly, t řídy a kategorie nebezpe čnosti uvedené v klasifikaci 
Neuvádí se. 
Seznam standardních v ět o nebezpe čnosti a pokyn ů pro bezpe čné zacházení 
Neuvádí se. 
Pokyny pro školení  
Běžné školení pro zacházení s chemickými látkami. 
Doporu čená omezení  
Směsi jsou určeny pro průmyslové použití způsobilými osobami. Nesmí být použity pro jiný 
účel, než jsou určeny ( viz Oddíl 1, bod 1.2. ). Uživatel výrobku je povinen dodržovat všechny 
předpisy z hlediska hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí. Využití těchto informací není 
výrobcem kontrolováno, proto nepřijímá odpovědnost za úrazy nebo škody způsobené 
neodborným, nesprávným nebo neschváleným použitím přípravku. Údaje uvedené v tomto 
bezpečnostním listě nemohou být považovány za technické informace. 
Dle našich vědomostí a podkladů jsou informace zde uvedené přesné. Všechny materiály však 
mohou nést neznámé nebezpečí a měly by být používány s opatrností. Přesto, že není v tomto 
bezpečnostním listu žádné riziko popsáno, nelze zaručit, že vůbec neexistuje. 
Zdroje údaj ů pro sestavené bezpe čnostního listu   
Bezpečnostní listy vstupních surovin. Informace odpovídají současné legislativě a současnému 
stavu znalostí a zkušeností s používáním podobných směsí. 

 


