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BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zákona č. 434/2005 Sb. a vyhlášky MPO č. 460/2005 Sb. 

 
Datum prvního vydání:  12.09.2000 
Datum revize:  10.01.2006 
 
 
1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 
 
1.1 Název:   Sádrová omítka RIMANO UNI 

 
1.2 Použití: 
 Sádrová omítka s hlazeným povrchem pro ruční zpracování v interiérech budov. 

 
1.3 Identifikace výrobce/distributora 

Jméno a obchodní jméno:  Rigips, s.r.o. 
Místo podnikání nebo sídlo:  Počernická 96, 108 03  Praha 10 
Identifikační číslo:   4119 3954 
Telefon:    +420 296 411 777 
E-mail:    tech-gips.cz@rigips.cz 
Fax:     +420 296 411 790 

_________________________________________________________________________________ 
 
2. Informace o složení látky nebo přípravku 
 
2.1       Chemický název látky/obchodní název přípravku: Sádrová omítka Rimano UNI 

Číslo CAS:   7778-18-9 
Další názvy látky:  Síran vápenatý (CaSO4. xH2O) s přísadami  

 
2.2 Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: vápno 

Chemický název:  Hydroxid vápenatý 
Obsah v (%):   > 10 % 
Číslo CAS:   1305-62-0 
 
Výstražný symbol nebezpečnosti:  Xi 
 
R – věta:  R41 Nebezpečí  vážného poškození očí 
S – věta:  S2 Uchovávejte mimo dosah dětí 

S26 zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte 
lékařskou pomoc 

_________________________________________________________________________________ 
 
3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku 
 

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:  
Škodlivé při vdechnutí; dráždí oči, dýchací cesty a pokožku 

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku: nejsou 
_________________________________________________________________________________ 
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4. Pokyny pro první pomoc 
 
4.1  Všeobecné pokyny:  Nejsou zapotřebí žádná speciální opatření.  
4.2  Při nadýchání:  Nejsou zapotřebí žádná speciální opatření. 
4.3 Při styku s kůží:  Nejsou zapotřebí žádná speciální opatření. 
4.4 Při zasažení očí: Důkladně vypláchnout vodou a vyhledat pomoc lékaře  
4.5 Při požití:  Bohatě zapít vodou a konzultovat lékaře 
_________________________________________________________________________________ 
 
5.   Opatření pro hasební zásah 
 
5.1       Vhodná hasiva:  všechna, produkt sám o sobě nehoří  
5.2       Nevhodná hasiva: žádná  
5.3       Zvláštní nebezpečí: žádné 
5.4       Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: žádné 
_________________________________________________________________________________ 
 
6. Opatření v případě náhodného úniku 
 
6.1       Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:  --- 
6.2       Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:  --- 
6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění:  --- 
6.4  Další údaje: Produkt tvrdne po smísení s vodou 
_________________________________________________________________________________ 
 
7. Pokyny pro zacházení a skladování 
 
7.1  Pokyny pro zacházení:  

Při správném použití není třeba přijímat žádná bezpečnostní opatření.  
7.2  Pokyny pro skladování: Skladovat v suchu. 
_________________________________________________________________________________ 
 
8. Kontrola expozice a ochrana osob 
 
8.1 Technická opatření:   
8.2 Kontrolní parametry:   
8.3       Osobní ochranné prostředky  

Ochrana dýchacích orgánů: Rouška, respirátor 
Ochrana očí:   Ochranné brýle 
Ochrana rukou:   Ochranné rukavice 
Ochrana kůže:   Ochranný oděv 

_________________________________________________________________________________ 
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9. Fyzikální a chemické vlastnosti 
 

Skupenství (při 20°C):    pevné (prášek) 
Barva:     bílá, bílo-béžová, bílo-šedá  
       
Zápach (vůně):     bez zápachu 
Hodnota pH:    ve vodném roztoku cca 6 – 8 
Teplota (rozmezí teplot) tání (st. C):  NA 
Teplota (rozmezí teplot) varu (st. C): NA  
Bod vzplanutí (st. C):    NA 
Hořlavost:      
Samozápalnost:    NA 
Meze výbušnosti: Horní mez (% obj.): NA 
   Dolní mez (% obj.): NA 
Oxidační vlastnosti:     
Tenze par (při 20°C):    
Hustota (při 20°C):    0,9 – 0,95  g/cm3 
Rozpustnost (při st. C):    
- ve vodě    cca 2g / l 
- v tucích      

(včetně specifikace oleje):   
  
Další údaje:   Teplotní rozklad sádry: 
    CaSO4 a H2O od 140°C (cca   413 K) 
    CaO a SO3 od 1000°C   (cca 1273 K)    

_________________________________________________________________________________ 
 

10.   Stabilita a reaktivita 
 

Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: vždy 
Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: žádné nejsou známy   
Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:     
Nebezpečné rozkladné produkty:    žádné 

_________________________________________________________________________________  
 
11. Toxikologické informace 
 

Akutní toxicita:   není 
_________________________________________________________________________________  
 
12. Ekologické informace 
 

 Další údaje:  Produkt se chová neškodně. 
_________________________________________________________________________________  
 
13. Informace o zneškodňování 
 

Způsoby zneškodňování látky/přípravku: Produkty na bázi sádry, běžný stavební odpad 
  Ukládat na skládky S-002 – Ostatní odpad, dle vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. 

_________________________________________________________________________________  
 
14. Informace pro přepravu 
 

Nejsou třeba žádná speciální preventivní opatření. 
 

Další údaje:  Žádné nebezpečí ve smyslu vnitrostátní a mezinárodní dopravy. 
_________________________________________________________________________________ 
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15. Informace o právních předpisech 
 

Výstražný symbol nebezpečnosti podle směrnic EU:  Xi 
 

R – věta:  R41 Nebezpečí  vážného poškození očí 
S – věta:  S2 Uchovávejte mimo dosah dětí 

S26 zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte 
lékařskou pomoc 

_________________________________________________________________________________ 
 
16. Další informace 

 
Tento dokument vychází z údajů známých ke dni revize.  

_________________________________________________________________________________ 
 


