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BEZPEČNOSTNÍ LIST

Uhličitan vápenatý

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU                        

1.1 Identifikátor výrobku

Název produktu: Uhličitan vápenatý
Číslo CAS: 471-34-1
Číslo EINECS: 207-469-9
Registrační číslo: 01-2119486795-18-XXXX

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití: v potravinářstkém, farmaceutickém, kosmetickém průmyslu, při výrobě krmných 
směsí, lepidel, tmelů, papíru, umělých hmot, ...

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel: FICHEMA s.r.o. Telefon: 511 146 588
Terasová 18 e-mail: msds@fichema.cz
616 00 Brno ič.: 01541676

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

nepřetržitá služba: 224 91 92 93 / 224 91 54 02
Toxikologické informační středisko
Na Bojišti 1
120 00 Praha 2

ODDÍL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI                                                                 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace látky nebo směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Produkt není klasifikován jako nebezpečný.

2.2 Prvky označení

Signální slovo: žádné

Výstražný symbol nebezpečnosti: žádný

Nebezpečné látky: Produkt není klasifikován jako nebezpečný.

Standardní věty o nebezpečnosti: žádné

Pokyny pro bezpečné zacházení: žádné

Zvláštní označení určitých produktů:
Není nutné.
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2.3 Další nebezpečnost

Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, 
nařízení (ES) č. 1272/2008.

ODDÍL 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH                                                         

Látky
Název produktu: Uhličitan vápenatý
Číslo CAS: 471-34-1
Číslo EINECS: 207-439-9
Registrační číslo: 01-2119486795-18-XXXX
Koncentrace: > 98 %

ODDÍL 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC                                                                       

4.1 Popis první pomoci

Obecně: Mějte přípraven obal výrobku, označující prvky a připravený bezpečnostní
list pro případ potřeby lékařského ošetření.

Vdechnutí: Vyjděte ven na čerstvý vzduch, pokud nastanou příznaky vyhledejte 
lékaře.

Požití: Pokud příznaky přetrvávají vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte 
zvracení bez lékařské pomoci.

Při kontaktu s kůží:Pokud nastanou příznaky, opatrně oplachujte vodou po dobu několika 
minut, pokud příznaky přetrvávají vyhledejte lékařskou pomoc.

Při kontaktu s očima:Opatrně oplachujte vodou po dobu několika minut, pokud příznaky 
přetrvávají vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Neuvádí se.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření.

Žádné, viz část „Popis první pomoci“.

ODDÍL 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU                                                                

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva: voda, pěna. Produkt není hořlavý. Typ hasícího prostředku přizpůsobit okolí.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Při vystavení teplotám nad 600 °C se rozkládá na oxid vápenatý a oxid uhličitý.

5.3 Pokyny pro hasiče

Hasiče vybavit dýchacími přistroji, odpovídající okolním podmínkám, nezávislými na okolním 
ovzduší a odpovídajícím ochranným oděvem.

Terasová 18, 616 00 Brno, Tel.: 511 146 588, 776 300 380
e-mail: info@fichema.com, www.fichema.cz, IČ: 01541676



BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 
nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), 

(ES) č. 1272/2008, (ES) č. 453/2010
Datum poslední revize: 13.10.2017

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Uhličitan vápenatý

ODDÍL 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU                                               

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Vyvarujte se bezprostředního styku s unikající látkou. Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou 
a tvorbě prachu, nevdechujte prach. Dodržujte instrukce v bodě 8. Používejte ochranný oděv, 
ochranné rukavice, na pracovišti by měla byt umístěna nádoba s čistou vodou k vymytí oči.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Neuvádí se.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

6.3.1 Pokyny jak omezit únik rozlité látky nebo směsi
Zabránit uniku; poškozené obaly umístit do havarijních nádob. Při úniku většiho množství 
hrazkovat, zakrýt kanalizačni vpusti.

6.3.2 Pokyny jak odstranit rozlitou látku nebo směs
Uniklou látku opatrně smést (bez tvorby prachu) nebo nejlépe vysát a uložit do nádob 
pro komunalni odpad. Kontaminované místo opláchnout velkým množstvím vody. Zajistit 
likvidaci v souladu s předpisy o odpadech, jak je uvedeno v bodě 13.

6.3.3 Jakékoli další informace týkající se rozlití a úniku
Neuvadi se.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz oddíl 7, 8 a 13 pro další informace.

ODDÍL 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ                                                                        

7.1 Opatření pro bezpečné manipulování:
Dodržovat pracovní předpisy. Před použitím přečíst štítek (etiketu). Zamezte styku s očima, 
pokožkou a oděvem a tvorbě prachu, nevdechujte prach. Po práci si důkladně umyjte ruce i 
obličej. V místech používání a skladovaní materialu je třeba se vyvarovat kouření, jídla a pití. 
Zabránit rozsypání a průniku do kanalizace. Pracovníci se musí chránit pracovním oblekem, 
obuví, rukavicemi, brýlemi, respiratorem.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování
Skladovat v dobře uzavřených neporušených originalních obalech, v suchých a dobře větraných
místnostech. Uchovávat mimo dosah děti. Neskladujte s potravinami, nápoji a krmivy. Doba 
zpracovatelnosti při dodržení skladovacích a přepravních podmínek je 2 roky.

7.3 Specifika konečného užití
Dle pokynů na obalu výrobku.

ODDÍL 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY                    

8.1 Kontrolní parametry
OEL 10 mg/m3  celkového prachu uhličitanu vápenatého
OEL 3 mg/m3   vdechovatelné frakce prachu uhličitanu vápenatého
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PNEC: 100 mg/l (čistírna odpadních vod)
DNEL:
Zamštnanec dlouhodobá expozice systémové účinky inhalačně 10 mg/m3

Spotřebitel dlouhodobá expozice systémové účinky inhalačně 10 mg/m3

Spotřebitel dlouhodobá expozice systémové účinky orálně 6,1 mg/m3

Spotřebitel krátkodobá expozice systémové účinky orálně 6,1 mg/m3

8.2 Omezování expozice
Vhodný technický dohled:
Pracujte v dobře větrané místnosti. Minimalizujte tvorbu prachu při manipulaci. Dbejte 
obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s chemickými látkami a směsmi a zejmena 
zabraňte požiti a styku s dýchacími orgány, očima a s pokožkou. Tzn., při práci nejezte, nepijte
a nekuřte. Před a po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Pokožku ošetřete vhodnými 
ochrannými krémy. Doporučují se vhodné ochranné pomůcky.

Individuální ochranná opatření/osobní ochranné pomůcky:
a) ochrana očí a obličeje – ochranné brýle nebo obličejový štít.
b) ochrana kůže
– ochrana rukou – ochranné gumové, nitrilové nebo plastové rukavice,
– jina ochrana – ochranny pracovní oblek, ochranna obuv,
c) ochrana dýchacích cest – respirator zachycující prach,
d) tepelné nebezpečí – neuvádí se (látka nepředstavuje tepelné nebezpečí).
Je nutno dodržovat pokyny vyrobce pro používání osobních ochranných prostředků.

Opatření na ochranu životního prostředí:
Neuvádí se. U oplachových vod postupovat v souladu s platnými pravními předpisy 
pro ochranu ovzduší a vod.

ODDÍL 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI                                                        

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství: pevná látka prášek
Barva: bílá
Zápach: bez zápachu
Prahová hodnota zápachu: není k dispozici
pH (5 g/l při 20 ºC): 8,0 – 12,0
Teplota (rozmezí teplot) tání: > 450 °C
Teplota (rozmezí teplot) varu: není k dispozici
Bod vzplanutí: není k dispozici
Hořlavost: nehořlavý
Teplota rozkladu: 825 °C
Samozápalnost: není k dispozici
Nebezpečí exploze: není k dispozici
Dolní mez výbušnosti: není k dispozici
Horní mez výbušnosti: není k dispozici
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Tenze par: není k dispozici
Relativní hustota: > 2710 kg/m3

Relativní hustota par: není k dispozici
Rychlost odpařování: není k dispozici
Rozpustnost ve vodě/mísitelnost s vodou: 0,0166 g/l
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: není k dispozici
Viskozita dynamická: není k dispozici
Oxidační vlastnosti: neoxidující
Sypná hmotnost při 20 °C: není k dispozici
Výbušnost: nevýbušný

9.2 Další informace

Žádné

ODDÍL 10. STÁLOST A REAKTIVITA                                                                            

10.1 Reaktivita

Podmínky, kterým je třeba se vyvarovat: Při dodržení předpisů při skladování je látka stabilní. 
Při praci je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při praci. Materiály, kterých 
je třeba se vyvarovat: kyseliny – uvolňuje oxid uhličity; amonné soli – uvolňuje oxid uhličitý
a amoniak; fluor a hliník – prudká exotermní reakce.

10.2 Chemická stabilita

Za standardnich podmínek skladovaní a manipulace do teploty 450°C je látka stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nesmí přijít do styku s kyselinami – uvolňuje oxid uhličitý; amonnými solemi – uvolňuje oxid 
uhličitý a amoniak; fluorem a hlinikem – prudká exotermní reakce.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Nevystavovat látku teplotám nad 500°C a vlivu vlhkosti.

10.5. Neslučitelné materiály

Nesmí příjit do styku s kyselinami – uvolňuje oxid uhličitý; amonnými solemi – uvolňuje oxid 
uhličitý a amoniak; fluorem a hliníkem – prudká exotermní reakce.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Při požaru a tepelném rozkladu mohou vznikat toxické oxidy uhlíku. Oxid uhličitý vytlačuje 
kyslík ze vzduchu v uzavřených prostorach.
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ODDÍL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE                                                                   

11.1 Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita:
LD 50, oralně, potkan: > 2 000 mg/kg 
LD 50, dermalně, potkan: > 2 000 mg/kg,
LC50 (4h), inhalačně, potkan: > 3 mg/l vzduchu

Dráždivost / žíravost pro kůži:
Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Vážné poškození očí/podráždění očí:
Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Senzibilizace dýchacích cest/kůže:
Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Mutagenita v zárodečných buňkách:
Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Karcinogenita:
Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Toxicita pro reprodukci:
Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Toxicita pro specifické cílové orgány- jednorázová expozice:
Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Toxicita pro specifické cílové orgány- opakovaná expozice:
Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Nebezpečnost při nadýchání:
Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

ODDÍL 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE                                                                         

12.1 Toxicita

LC50 96h Oncorhynchus mykiss (ryby) >100% v/v nasycený roztok
EC50 48h Daphnia magna (bezobratlí) >100% v/v nasycený roztok
EC50 72h Desmodesmus subspicatus (řasy) >14 mg/l
NOEC 72h Desmodesmus subspicatus (řasy) 14 mg/l
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LC50 14d Eisenia fetida (půdní mikroorganismy) >1000 mg/kg suché půdy
NOEC 14d Eisenia fetida (půdní mikroorganismy) 1000 mg/kg suché půdy
LC50 21d Glycine max, ... (suchozemské rosliny) >1000 mg/kg suché půdy
NOEC 21d Glycine max, ... (suchozemské rosliny) 1000 mg/kg suché půdy
EC50 28d půdní mikroorganismy >1000 mg/kg suché půdy
NOEC 28d půdní mikroorganismy 1000 mg/kg suché půdy

12.2 Persistence a rozložitelnost

Informace není k dispozici.

12.3 Bioakumulační potenciál

Informace není k dispozici.

12.4 Mobilita v půdě

Informace není k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Nesplňují kritéria pro klasifikaci jako PBT a vPvB – seznam dodatku XIII nařízení č. 1907/2006.
(anorganický produkt)

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Informace není k dispozici.

ODDÍL 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ                                                                  

13.1 Metody nakládání s odpady

Vhodné metody odstraňování látky nebo směsi:
Využit nebo odstranit (smetením) v souladu s platnými pravními předpisy pro odpady.
Doporučené zařazeni podle katalogu: 16 05 09 (vyřazené chemikálie neuvedené pod čisly 16 
05 06, 16 05 07 nebo 16 05 08) nebo 10 13 04 (odpad z kalcinace a hašení vápna, kategorie 
„O“). Doporučeny způsob odstraňování znečištěného obalu: Při zneškodňování musí být 
dodrženy platné předpisy pro nakládání s odpady podle kategorizace a katalogu odpadů.

Vhodné metody odstraňování znečištěných obalů

ODDÍL 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU                                                                     

14.1 UN číslo: údaje nejsou k dispozici

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: neklasifikováno

14.3. Třída / třídy nebezpečnosti pro přepravu: neklasifikováno

14.4 Obalová skupina: neklasifikováno
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14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: Ne

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: neaplikovatelné

Další příslušné údaje (Pozemní přeprava)

ODDÍL 15. INFORMACE O PŘEDPISECH _________________________________

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní 
předpisy pro látky nebo směsi
Nařízení REACH: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických látek; v platném znění
Nařízení CLP: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí; v platném znění
Směrnice DSD/DPD: Směrnice 67/548/EHS a směrnice 1999/45/ES

Národní předpisy týkající se ochrany osob nebo životního prostředí
Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 
zákonů (chemický zákon)

OCHRANA OSOB:
> Zákoník práce
> Zákon o ochraně veřejného zdraví
>  Vyhláška,  kterou  se  stanoví  hygienické  limity  chemických,  fyzikálních  a  biologických
ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
> Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací  do kategorií,  limitní hodnoty
ukazatelů  biologických  expozičních  testů,  podmínky  odběru  biologického  materiálu  pro
provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými
činiteli
> Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
> Zákon o  prevenci  závažných  havárií  způsobených  vybranými  nebezpečnými  chemickými
látkami a chemickými přípravky

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
> Zákon o ochraně ovzduší
> Zákon o odpadech
> Zákon o vodách

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti
Zpráva o chemické bezpečnosti byla vypracována pro následující složky výrobku: 

ODDÍL 16. DALŠÍ INFORMACE                                                                                     

 
Pokyny na provádění školení:
S  tímto  bezpečnostním  listem  musí  být  seznámení  všichni  relevantní  pracovníci.  Pokud
vyžaduje specifikace pracoviště je nutno vypracovat vlastní podrobnější bezpečnostní předpisy
(viz zákonné požadavky)
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Zkratky a akronymy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European  

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

Právní doložka
Výše uvedené informace vyjadřují současný stav našich znalostí, jsou považovány za správné,

ale nemusí být úplné a mají se používat jen jako vodítko. Společnost nenese žádnou
odpovědnost za případné škody vyplývající z manipulace nebo z kontaktu s výše uvedeným
produktem. Příjemce musí na vlastní odpovědnost dodržovat stávající zákony a předpisy.

Terasová 18, 616 00 Brno, Tel.: 511 146 588, 776 300 380
e-mail: info@fichema.com, www.fichema.cz, IČ: 01541676
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