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1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SM"SI A SPOLE! NOSTI /PODNIKU
1.1. Identi# kátor produktu
K$EMEN
Registra%ní %íslo REACH: zpro&t'ný v souladu s p(ílohou V. 7
Synonyma:
K(emi%itá xxx, xxx krystalického k(emene, xxx oxidu k(emi%itého, K(emi%itý písek, K(emenec
Obchodní názvy:
ST 2

ST 2 H

ST 6

ST 7

ST 8

ST 9

1.2. P(íslu&ná ur%ená pou) ití látky nebo sm'si a nedoporu%ená pou) ití
Hlavní aplikace (neúplný vý%et): barva, keramika, skelné vlákno, lepidla, plasty, gumová t'sn'ní, speciální
beton, výroba silikonu, granule ferosilica a oxidu ) eleza. P(ídavná látka p(i výrob' cementu a betonu.
Tavidlo.
1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpe%nostního listu
Výrobce:
Adresa:

Telefon:
Fax:
E-mail:
Http:

Sklopísek St(ele%, a. s.
Hrdo,ovice 80
507 45 Újezd pod Troskami
! eská republika
+420 493 505 111
+420 493 576 126
sklopisek@sklopisek.cz
www.sklopisek.cz

Adresa elektronické po&ty odborn' zp* sobilé osoby odpov'dné za bezpe%nostní datový list:
rostislav.prikryl@sklopisek.cz
1.4. Telefonní %íslo pro naléhavé situace
Telefonní %íslo v p(ípad'nouze: Sklopísek St(ele%, a.s.
Tel.: 493 505 310; 493 505 111 v pracovní dny 6.00 a) 14.00 hodin.
Dostupné mimo pracovní hodiny: ne
Toxikologické informa%ní st(edisko (TIS): Na Boji&ti 1, 128 08 Praha 2 Tel.: 224 919 293; 224 915 402; 224
914 575 + 24 hodin denn'
2. IDENTIFIKACE NEBEZPE! NOSTI
2.1. Klasi# kace látky nebo sm'si
Tento produkt obsahuje dýchatelný k(emen jako ne%istotu, a proto je klasi# kován jako STOT RE1 podle
kritéria de# novaného v na(ízení ES 1272/2008 a nespl,uje kritéria pro klasi# kaci jako &kodlivý podle
sm'rnice 67/548/EHS.
V závislosti na typu zpracování a pou) ití (nap(íklad brou&ení, su&ení) m* ) e dojít k tvorb' polétavého
dýchatelného prachu krystalického k(emene (k(emen + kristobalit) Dlouhodobé nebo rozsáhlé
vdechování dýchatelného prachu krystalického k(emíku m* ) e zp* sobit plicní # brózu, b') n'
ozna%ovanou jako silikózu. Hlavními symptomy silikózy jsou ka&el a ztí) ené dýchání. Vystavení
zam'stnanc* prachu dýchatelného krystalického k(emene musí být monitorováno a kontrolováno. S
tímto produktem je nutné manipulovat opatrn', aby nedocházelo k vytvá(ení prachu.
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Na(ízení EC 1272/2008:

NEBEZPE! Í
STOT RE1
H372: Zp* sobuje po&kození plic p(i prodlou) ené nebo opakované expozici vdechováním.
Klasi# kace EU (67/548/EHS):
Tento produkt obsahuje více ne) 10 % k(emene (dýchatelného).
2.2. Prvky ozna%ení

Signální slovo: NEBEZPE! Í
Popis nebezpe%í: H372: Zp* sobuje po&kození plic p(i prodlou) ené nebo opakované expozici
vdechováním.
Pokyny pro bezpe%né zacházení:
P260: Nevdechujte prach.
P285: V p(ípad' nedostate%ného v'trání pou) ívejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P501: Odvoz obsahu/obal* podle místních p(edpis* .
2.3. Jiná nebezpe%í
Tento produkt je anorganická látka a nespl,uje kritéria látek typu PBT ani vPvB v souladu s p(ílohou
XIII registru REACH.
3. SLO-ENÍ / INFORMACE O SLO-KÁCH
3.1. Hlavní slo) ky: K(emen
Mno) ství: SiO2 > 98 %
EINECS: 238-878-4
CAS: 14808-60-7
3.2. Ne%istoty
Tento produkt obsahuje více ne) 10 % k(emene (dýchatelného), který je klasi# kován jako STOT RE1.
4. POKYNY/OPAT$ENÍ PRO PRVNÍ POMOC
4.1. Popis opat(ení první pomoci
Zasa) ení o%í: Propláchn'te velkým mno) stvím vody, a pokud podrá) d'ní p(etrvává, vyhledejte
léka(skou pomoc.
Vdechnutí: Doporu%uje se p(esun potrefených osob z oblasti na %erstvý vzduch.
Po) ití: -ádná opat(ení první pomoci nejsou vy) adována.
Zasa) ení k* ) e: -ádná zvlá&tní opat(ení první pomoci nejsou nutná.
4.2. Nejd* le) it'j&í akutní a opo) d'né symptomy a ú%inky
Nejsou pozorovány ) ádné akutní a opo) d'né symptomy a ú%inky.
4.3. Pokyn týkající se okam.ité léka(ské pomoci a zvlá&tního o&et(ení
-ádné konkrétní akce nejsou vy) adovány.
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5. OPAT$ENÍ PRO HA/ENÍ PO-ÁRU
5.1. Hasiva
Nejsou vy) adovány ) ádné speciální hasicí prost(edky.
5.2. Zvlá&tní nebezpe%nost vyplývající z látky nebo sm'si
Produkt je neho(lavý. Bez nebezpe%ného tepelného rozkladu.
5.3. Pokyny pro hasi%e
-ádná zvlá&tní protipo) ární ochrana není vy) adována.
6. OPAT$ENÍ V P$ÍPAD"NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1. Opat(ení na ochranu osob, ochranné prost(edky a nouzové postupy
Vyhn'te se tvorb' polétavého prachu, noste osobní ochranné prost(edky v souladu s vnitrostátními
právními p(edpisy.
6.2. Opat(ení na ochranu ) ivotního prost(edí
-ádné zvlá&tní po) adavky.
6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro %i&t'ní
Vyhn'te se zametání a pou) ívejte %isticí systémy rozpra&ující vodu nebo odsava%e, aby nedocházelo k
tvorb' polétavého prachu. Noste osobní ochranné prost(edky v souladu s vnitrostátními právními
p(edpisy.
6.4. Odkaz na jiné oddíly
Viz oddíly 8 a 13.
7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
7.1. Opat(ení pro bezpe%né zacházení
7.1.1. Vyhn'te se vytvá(ení polétavého prachu.
Na místech, kde se vytvá(í polétavý prach, zajist'te odpovídající odsávací v'trání. V p(ípad'
nedostate%ného odv'trávání pou) ívejte vhodnou ochranu dýchacího ústrojí. Manipulujte se zabalenými
produkty opatrn', aby nedo&lo k jejich neúmyslnému protr) ení. Vy) adujete-li rady k technikám
bezpe%né manipulace, obra0te se na svého dodavatele nebo si pro%t'te Pr* vodce správnými postupy
(Good Practice Guide), na kterého je odkazováno v %ásti 16.
7.1.2. Nejíst, nepít a nekou(it na pracovi&ti.
Umýt si ruce po pou) ití a p(ed vstupem do prostor pro stravování si odlo) it zne%i&t'ný od'v a ochranné
prost(edky.
7.2. Podmínky pro bezpe%né skladování látek a sm'sí v%etn'neslu%itelných látek a sm'sí
Technické prost(edky/bezpe%nostní opat(ení Minimalizujte vytvá(ení polétavého prachu a zabra,te
rozfoukání v'trem b'hem nakládání a vykládání. Udr) ujte kontejnery uzav(ené a skladujte zabalené
produkty tak, aby nedo&lo k jejich náhodnému protr) ení.
7.3. Speci# cké pou) ití
Vy) adujete-li rady ke speci# ckému pou) ití, obra0te se na svého dodavatele nebo si pro%t'te Pr* vodce
správnými postupy (Good Practice Guide), na kterého je odkazováno v %ásti 16.
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8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROST$EDKY
8.1. Kontrolní parametry
Dodr) ujte regula%ní limity vystavení na pracovi&ti pro v&echny typy polétavého prachu (nap(íklad celkový
prach, dýchatelný prach, dýchatelný prach krystalického k(emene). Limitní hodnoty vystavení p(i práci
(OEL) pro dýchatelný prach krystalického k(emene jsou v ! eské republice 0,1mg/m³, m'(eno jako
8hodinový %asov' vá) ený pr* m'r. Pro ekvivalentní limitní hodnoty v jiných zemích se obra0te na
kompetentní osobu zodpov'dnou za ochranu zdraví p(i práci nebo na místní regula%ní orgán.
8.2. Omezování expozice
8.2.1. Vhodné technické ovládací postupy
Minimalizujte vytvá(ení polétavého prachu. Pou) ívejte kryty k uzav(ení procesu, místní odsávací ventilaci
nebo jiné technické mo) nosti k udr) ení koncentrace polétavého prachu pod zadanými limity vystavení
p(i práci. Pokud %innost pracovníka vytvá(í prach, plyny nebo mlhu, pou) ijte ventilaci k udr) ení
koncentrace polétavých %ástic pod limity vystavení p(i práci. Pou) ijte organiza%ní prost(edky, nap(íklad
izolováním personálu od pra&ných oblastí. Svlékn'te a vyperte zne%i&t'ný od'v.
8.2.2. Individuální ochranná opat(ení v%etn'osobních ochranných prost(edk*
a) Ochrana o%í a obli%eje
V p(ípad', ) e hrozí nebezpe%í mechanického poran'ní o%í, noste bezpe%nostní brýle s bo%ními kryty.
b) Ochrana k* ) e
-ádné zvlá&tní po) adavky. Pro ruce viz ní) e. Odpovídající ochrana (nap(íklad ochranný od'v, ochranný
krém) se doporu%uje pro pracovníky, kte(í trpí ekzémem nebo mají citlivou poko) ku. Ochrana rukou
Odpovídající ochrana (nap(íklad rukavice, ochranný krém) se doporu%uje pro pracovníky, kte(í trpí
ekzémem nebo mají citlivou poko) ku. Na konci ka) dé pracovní %ásti si umyjte ruce.
c) Ochrana dýchacích cest
V p(ípad' dlouhodobého vystavení koncentracím polétavého prachu, noste dýchací ochranné vybavení,
které je v souladu s po) adavky evropských nebo národních p(edpis* .
8.2.3. Omezování expozice do ) ivotního prost(edí
Vyhn'te se rozfoukání v'trem.
9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
a) Vzhled: pevná látka + prá&ek
b) Tvar zrna: hranatý, barva: bílá
c) Zápach:bez zápachu
d) Prahová hodnota zápachu: není relevantní
e) pH (400 g/l vody p(i 20 °C): 5 + 8
f) Bod tání/bod tuhnutí: > 1610°C
g) Relativní hustota: 2 -- 3 g/cm³
h) Rozpustnost: Rozpustnost ve vod': nepatrné
Rozpustnost v kyselin'1uorovodíkové: ano
9.2. Dal&í informace
) ádné dal&í informace
10. STABILITA A REAKTIVITA
10.1. Reaktivita
Inertní, nereaktivní
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10.2. Chemická stabilita
Chemicky stabilní
10.3. Mo) nost nebezpe%ných reakcí
Bez nebezpe%ných reakcí
10.4. Podmínky, kterým je t(eba zabránit
Není relevantní
10. 5. Neslu%itelné materiály
-ádná konkrétní neslu%itelnost
10. 6. Nebezpe%né produkty rozkladu
Není relevantní
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
11.1. Informace o toxikologických ú%incích
a) Akutní toxicita
Podle dostupných informací nejsou kritéria klasi# kace spln'na.
b) -íravost/iritace poko) ky
Podle dostupných informací nejsou kritéria klasi# kace spln'na.
c) Vá) né po&kození /iritace o%í
Podle dostupných informací nejsou kritéria klasi# kace spln'na.
d) Senzibilizace dýchacích cest / poko) ky
Podle dostupných informací nejsou kritéria klasi# kace spln'na.
e) Mutagenita zárode%ných bun'k
Podle dostupných informací nejsou kritéria klasi# kace spln'na.
f) Karcinogenita
Podle dostupných informací nejsou kritéria klasi# kace spln'na.
g) Toxicita pro reprodukci
Podle dostupných informací nejsou kritéria klasi# kace spln'na.
h) Toxicita pro speci# cké cílové orgány + jednorázová expozice
Podle dostupných informací nejsou kritéria klasi# kace spln'na.
i) Toxicita pro speci# cké cílové orgány + opakovaná expozice
Tento produkt obsahuje dýchatelný k(emen jako ne%istotu, a proto je klasi# kován jako STOT RE1
podle kritéria de# novaného v na(ízení ES 1272/2008. Dlouhodobé nebo rozsáhlé vdechování
dýchatelného prachu krystalického k(emíku m* ) e zp* sobit plicní # brózu, co) je nodulární plicní
# bróza zp* sobená ukládáním jemných dýchatelných %ástic krystalického k(emíku v plicích.
V roce 1997 agentura IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny) dosp'la k záv'ru, ) e
krystalický k(emík vdechovaný ze zdroj* v pracovním prost(edí m* ) e u lidí zp* sobit rakovinu plic.
Zd* raznila v&ak, ) e na vin' nejsou v&echny pr* myslové podmínky, ani v&echny typy krystalického
k(emíku. (Monogra# e agentury IARC o vyhodnocení rizika karcinomu u lidí zp* sobených
chemikáliemi, k(emík, k(emi%itý prach a organická vlákna, 1997, svazek 68, IARC, Lyon, Francie.) V
%ervnu 2003 V'decký výbor EU pro limity expozice chemickým látkám (SCOEL) do&el k záv'ru, ) e
hlavním následkem vdechování dýchatelného prachu krystalického k(emene u lidí je silikóza. 2Existuje
dostatek informací pro vyslovení záv'ru, ) e relativní riziko rakoviny plic se zvy&uje u osob se silikózou
(a zdá se, ) e k tomu nedochází u zam'stnanc* bez silikózy, kte(í jsou vystaveni p* sobení k(emenného
prachu v lomech a v keramickém pr* myslu). Prevence vzniku silikózy tudí) zárove, sni) uje riziko
rakoviny...3(SCOEL SUM Doc 94-# nal, %erven 2003).
Existuje tedy d* kaz podporující skute%nost, ) e zvý&ené riziko karcinomu je omezeno na osoby, které
ji) silikózou trpí. Ochrana pracovník* p(ed silikózou by m'la být zaji&t'na respektováním existujících
limit* vystavení p(i práci a pou) itím dopl,ujících opat(ení správy rizik tam, kde je to nutné (viz %ást 16
ní) e).
j) Nebezpe%nost p(i vdechnutí
Podle dostupných informací nejsou kritéria klasi# kace spln'na.
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12. EKOLOGICKÉ INFORMACE
12.1. Toxicita
Není relevantní
12.2. Perzistence a rozlo) itelnost
Není relevantní
12.3. Bioakumula%ní potenciál
Není relevantní
12.4. Mobilita v p* d'
Nepatrné
12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
Není relevantní
12.6. Jiné nep(íznivé ú%inky
Nejsou známy ) ádné konkrétní negativní ú%inky
13. POKYNY PRO ODSTRA4 OVÁNÍ
13.1. Metody nakládání s odpady
Odpad ze zbytk* nebo nepou.itých produkt*
Kde je to mo) né, dávejte p(ednost recyklaci p(ed likvidací. Odpad je mo) né likvidovat v souladu s
místními na(ízeními.
Balení
Je nutné se vyhnout tvo(ení prachu ze zbytk* a zajistit vhodnou ochranu pracovník* . Pou) ité obaly
ukládejte v uzav(ených schránkách. Recyklaci a likvidaci obal* je nutné provád't v souladu s místními
na(ízeními. Opakované pou) ití obal* se nedoporu%uje. Recyklaci a likvidaci obal* musí provád't
autorizovaná spole%nost odpadového hospodá(ství.
14. INFORMACE PRO P$EPRAVU
14. 1. ! íslo OSN
Není relevantní
14. 2. Nále) itý název OSN pro zásilku
Není relevantní
14.3. T(ída/t(ídy nebezpe%nosti pro p(epravu
ADR: Není klasi# kováno
IMDG: Není klasi# kováno
ICAO/IATA: Není klasi# kováno
RID: Není klasi# kováno
14.4. Obalová skupina
Není relevantní
14.5. Nebezpe%nost pro ) ivotní prost(edí
Není relevantní
14.6. Zvlá&tní bezpe%nostní opat(ení pro u) ivatele
-ádné zvlá&tní opat(ení.
14.7. Hromadná p(eprava podle p(ílohy II MARPOL73/78 a p(edpisu IBC
Není relevantní
15. INFORMACE O P$EDPISECH
15.1. Na(ízení týkající se bezpe%nosti, zdraví a ) ivotního prost(edí/speci# cké právní p(edpisy týkající se
látky nebo sm'si
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Zákon %. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických p(ípravcích ve zn'ní pozd'j&ích platných
p(edpis* .
15.2. Posouzení chemické bezpe%nosti
Nepodléhá registraci v registru REACH v souladu s p(ílohou V. 7.
16. DAL/Í INFORMACE
Materiály t(etí strany
Pokud materiály nevyráb'né nebo nedodávané spole%ností Sklopísek St(ele%, a. s. jsou pou) ity ve spojení
s materiály spole%nosti Sklopísek St(ele%, a. s. nebo namísto nich, je zodpov'dností samotného zákazníka
zajistit od výrobce nebo dodavatele v&echna technická data a dal&í podklady týkající se t'chto a dal&ích
materiál* a zajistit v&echny nutné informace, které se jich týkají. Nelze p(ijmout ) ádnou zodpov'dnost s
ohledem na pou) ití k(emi%itých písk* spole%nosti Sklopísek St(ele%, a. s. ve spojení s materiály od jiných
dodavatel* .
Zodpov'dnost
Tyto informace jsou nejlep&í, které spole%nost Sklopísek St(ele%, a. s. k danému datu má, a p(edpokládá se,
) e jsou p(esné a spolehlivé. Neexistuje v&ak ) ádné uji&t'ní, záruka nebo garance jejich p(esnosti,
spolehlivosti nebo úplnosti. Je zodpov'dností u) ivatele uspokojit své po) adavky z hlediska vhodnosti a
úplnosti takovýchto informací pro své vlastní konkrétní pou) ití.
/kolení
Pracovníci musejí být informováni o p(ítomnosti krystalického k(emene a vy&koleni ke správnému pou) ití
a manipulaci s tímto produktem tak, jak je po) adováno platnými p(edpisy.
Sociální dialog o dýchatelném krystalickém k(emenu
Multi-sektorální sociální Dohoda o ochran' zdraví pracovník* prost(ednictvím správné manipulace a
správného pou) ívání krystalického k(emene a produkt* , které ho obsahují, byla podepsána 25. dubna
2006. Tato autonomní dohoda, která obdr) ela # nan%ní podporu Evropské komise, je zalo) ena na
Pr* vodci správnými postupy. Po) adavky dohody ve&ly v platnost 25. (íjna 2006. Dohoda byla publikována
v Ú(edním v'stníku Evropské unie (2006/C 279/02). Text dohody a její p(ílohy, v%etn' Pr* vodce
správnými postupy jsou k dispozici na http://www.nepsi.eu a poskytují u) ite%né informace a vodítko pro
manipulaci s produkty obsahujícími voln' dýchatelný krystalický k(emen. Reference jsou k dispozici na
vy) ádání u asociace EUROSIL, Evropská asociace pr* myslových výrobc* k(emenných produkt* .

Za správnost odpovídá: Ing. Rostislav P(ikryl + závodní lomu
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