
 
 
 

 

Varnostni list 
za bele cemente 
4. izdaja – 01. 06. 2015 

 
1.  IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 

 
1.1 Identifikator izdelka 

Navadni beli cementi (v nadaljnjem besedilu: “cement”), ki so v skladu s posebnimi tehničnimi standardi in predpisi.  
 

Beli cementi: i.design ITALBIANCO, i.design ROCCABIANCA, i.design AQUILABIANCA. 

 
1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi/zmesi in odsvetovane uporabe 

Beli cement se uporablja kot hidravlično vezivo za proizvodnjo betona, malt, ometov itd. Beli cement je namenjen 
tako za industrijsko, kot tudi za profesionalno uporabo. Identificirane uporabe cementa in snovi/zmesi, ki vsebujejo 
cement vključujejo suhe proizvode (prah) in proizvode v mokri suspenziji (pasta).   

 
Kategorije postopkov (PROC) in deskriptorji uporabe 
 

PROC 
 

Identificirane uporabe – Opis uporabe 
Proizvodnja/ 

  Formulacija 
Profesionalna/ 

Industrijska uporaba 

  objektov in gradbenih materialov 

2 Uporaba v zaprtih in neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano 
izpostavljenostjo 

X X 

3 Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje) X X 

5 Mešanje ali homogenizacija v šaržnih procesih za izdelavo pripravkov* in 
izdelkov (večstopenjski in/ali znatni stik) 

X X 

7 Industrijsko nanašanje s pršenjem (brizganje)  X 

8a Prenos snovi ali pripravka* (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike 
vsebnike na nenamenskih napravah 

 X 

8b Prenos snovi ali pripravka* (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike 
vsebnike na namenskih napravah 

X X 

9 Prenos snovi ali pripravka* v majhne vsebnike (namenska polnilna 
linija, vključno s tehtanjem) 

X X 

10 Nanašanje z valjčkom ali čopičem  X 

11 Neindustrijsko nanašanje s pršenjem (brizganje)  X 

13 Obdelava izdelkov s potapljanjem ali polivanjem  X 

14 Proizvodnja pripravkov* ali izdelkov s tabletiranjem, stiskanjem, 
iztiskanjem, peletiranjem 

X X 

19 Ročno mešanje z neposrednim stikom in le z osebno varovalno opremo  X 

22 Potencialno zaprta obdelava mineralov/kovin pri povišani temperature 
v industrijskem območju 

 X 

26 Rokovanje s trdimi anorganskimi snovmi pri sobni temperaturi X X 

*Zaradi skladnosti s sistemom deskriptorjev v programu IUCLID 5.2, izraz “pripravek” v zgornji tabeli ni bil zamenjan z izrazom “zmes”. 
 

 

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista  

Italcementi S.p.A. 
Via G. Camozzi, 124 – 24121 Bergamo 
Telefonska številka: +39 035 396111  
E-pošta: itc-reach@italcementi.it 
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1.4 Telefonska številka za nujne primere 

Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112. 
 

Na voljo tudi izven delovnega časa:  DA          NE 
 

2.  DOLOČITEV NEVARNOSTI 

 
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi 

 
2.1.1 Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) 
 

Razred nevarnosti Kategorija 
nevarnosti 

Stavki o nevarnosti 

 

Draženje kože 
 

2 
 

H315: Povzroča draženje kože 
 

Huda poškodba oči / draženje oči 
 

1 
 

H318: Povzroča hude poškodbe oči 

 
Senzibilizacija (preobčutljivost) kože 

 
1 B 

 

H317: Lahko povzroči alergijski 
odziv kože 

Specifična toksičnost za tarčne (ciljne) organe 
(enkratna izpostavljenost) 

Draženje dihalnih poti 

 
3 

H335: Lahko povzroči draženje 
dihalnih poti 

 

2.2 Elementi etikete 
 

Označevanje v skladu z Uredbo št. 1272/2008 (CLP) 

 
Piktogrami za nevarnost 

 

 
 

Opozorilna beseda 

   Nevarno 
 

Stavki o nevarnosti 
H318: Povzroča hude poškodbe oči. 
H315: Povzroča draženje kože. 
H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. 
H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti 
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Previdnostni stavki 
P102: Hraniti zunaj dosega otrok. 
P280: Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz. 
P305+P351+P338+P312: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih 
imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA 
ZASTRUPITVE / zdravnika.   
P302+P352+P333+P313: PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. Če nastopi draženje kože ali se pojavi 
izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
P261+P304+P340+P312: Ne vdihavati prahu/dima/plina//meglice/hlapov/razpršila. PRI VDIHAVANJU: Prenesti 
osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA 
ZASTRUPITVE / zdravnika.  
P501: Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. 
 
2.3 Druge nevarnosti 

Ko beli cement reagira z vodo, na primer pri pripravi betona ali malte, ali ko se cement navlaži, pride do nastanka 
močno alkalne raztopine (visoka vrednost pH, ki je nastala s tvorbo kalcijevih, natrijevih in kalijevih hidroksidov).  
Beli cement lahko draži oči, sluznico, grlo in dihalne poti ter povzroči kašljanje. Pogosto vdihavanje prahu belega 
cementa tekom daljšega časovnega obdobja povečuje tveganje za razvoj pljučnih bolezni. 
Pogost stik med cementom in vlažno kožo (zaradi potenja ali vlage) tekom daljšega časovnega obdobja lahko 
povzroči draženje in/ali dermatitis (referenca [4]). 
V primeru daljšega stika s kožo, tako beli cement, kot tudi nastale paste, lahko privedejo do nastanka senzibilizacije 
(preobčutljivosti) kože zaradi prisotnosti sledov kromovih (VI) soli. Pri zaužitju večjih količin, cement lahko povzroči 
nastanek razjed v prebavnem traktu. 
Pri normalnih pogojih uporabe, beli cement in zmesi, ki vsebujejo cement, ne predstavljajo posebnega tveganja za 
okolje, vendar pod pogojem, da so izpolnjene vse zahteve iz poglavij 6, 8, 12 in 13 spodaj. 

 
Beli cement ne izpolnjuje kriterijev za PBT ali vPvB snovi v skladu z Prilogo XIII Uredbe REACH (Uredba št. 
1907/2006/ES). 
 

3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH 

 
3.1 Snovi 

Se ne uporablja. 
 

3.2 Zmesi 
 

3.2.1 Zdravju nevarne sestavine 
 

 
 

Snov 

 
% glede 
na težo 

 
 

EC številka 

 
 

CAS 

Klasifikacija v skladu z Uredbo št. 
1272/2008/ES 

 

 Razred nevarnosti 
Kategorija 
nevarnosti 

Stavek o 
nevarnost

i  
 
 
 
 
 

 
Portlandski 
cementni 

klinker 

 
 
 
 
 
 
 

 
65-95 

 
 
 
 
 
 
 

 
266-043-4 

 
 
 
 
 
 
 

 
65997-15-1 

 
Specifična toksičnost 

za tarčne (ciljne) 
organe (enkratna 
izpostavljenost) 

Draženje dihalnih poti 

 

 
3 

 
H335: Lahko 

povzroči 
draženje dihalnih 

poti 

 
Draženje kože 

 

2 
H315: Povzroča 
draženje kože 

 
Huda poškodba oči 

/ draženje oči 

 
1 

H318: Povzroča 
hude poškodbe 

oči 
 

Senzibilizacija 
(preobčutljivost) kože 

 

 
1B 

H317: Lahko 
povzroči 

alergijski odziv 
kože 

Opomba: Klinker: C in obvestilo št. 02-2119682167-31-0000 (posodobitev obvestila – 01. 07. 2013 – Predložitev 
poročila št. QJ420702-40). 
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Cementi in zmesi, ki vsebujejo cement so fino mlete mešanice klinkerja, sadre (ali drugih oblik kalcijevega sulfata) 
in drugih posebnih sestavin (apnenca itd.). 

 
4.  UKREPI ZA PRVO POMOČ 

 
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč 
 
Splošna navodila 
Na splošno osebje za nudenje prve pomoči ne potrebuje osebne varovalne opreme, mora pa se izogibati vdihavanju 
prahu zmesi in stiku z mokro zmesjo ali pripravki, ki vsebujejo zmes (beton, malta, omet itd.). Kadar to ni mogoče, je 
treba nositi osebno varovalno opremo, kot izhaja iz poglavja 8. 
 
Po stiku z očmi 
Ne manite/drgnite oči, saj lahko dodatno mehansko poškodujete roženico. Odstranite kontaktne leče, če jih 
uporabljate. Nagnite glavo v smeri poškodovanega očesa, na široko odprite veko/-e in nemudoma začnite temeljito 
izpirati oko/oči. Oko/oči izpirajte s čisto vodo vsaj dvajset (20) minut, da odstranite vse morebitne delce. Če je mogoče, 
uporabite izotonično raztopino za oči (0,9 % NaCl). Obrnite se na specialista medicine dela ali očesnega specialista.  

 
Po stiku s kožo 
Odstranite suh cement in ga izperite z zadostno količino vode. Moker/vlažen cement izperite s kože z večjo količino 
vode in pri tem uporabite pH-nevtralno milo ali ustrezno blago čistilno sredstvo, ki je namenjeno uporabi na koži. 
Odstranite kontaminirana oblačila, obutev, ure itd. in jih pred ponovno uporabo dobro očistite. 
V primerih draženja ali opeklin poiščite zdravniško pomoč. 
 
Po vdihavanju 
Ponesrečenca takoj prenesite na svež zrak. Prah iz grla in nosne votline se čisti spontano. Če draženje ne preneha 
ali se razvije kasneje, ali če nelagodje, kašelj in drugi simptomi ne prenehajo, poiščite zdravniško pomoč. 

 
Po zaužitju 
Ne izzivajte bruhanja. Če je ponesrečenec pri zavesti, izpirajte usta z vodo in mu dajte piti zadostno količino vode. 
Takoj poiščite zdravniško pomoč ali se obrnite na center za zastrupitve. 
 

 
4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 

 

Oči: Stik oči s zmesjo (suho ali mokro) lahko povzroči resno in morebitno trajno draženje ali poškodbe.  
 

Koža: Beli cement ob daljšem stiku z vlažno kožo lahko povzroči draženje (posledica potenja ali vlage v zraku) ali 
kontaktni dermatitis (v primeru ponavljajočega se stika s kožo). 
Za več podrobnosti glejte referenco (1). 
   
Vdihavanje: Ponavljajoče vdihavanje prahu cementa ali zmesi, ki vsebujejo cement v daljšem časovnem obdobju 

povečuje tveganje za razvoj pljučnih bolezni.  
 
Zaužitje: Nenamerno zaužitje cementa lahko povzroči opekline prebavnega trakta. 

 
Okolje: Ob normalni uporabi navadni cement ni nevaren za okolje. 

 
4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja 

Oglejte si navedbe iz poglavja 4.1. Če potrebujete zdravniško pomoč, vzemite ta varnostni list s seboj. 

 
5. PROTIPOŽARNI UKREPI 

 
5.1 Sredstva za gašenje 

Beli cement ni vnetljiv. V primeru požara uporabite gasilno sredstvo, ki ustreza pogojem v okolici. 
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5.2 Posebne nevarnosti v zvezi z zmesjo 

Beli cement ni gorljiv ali eksploziven in ne omogoča ali vzdržuje gorenja drugih materialov. 
 

5.3  Nasvet za gasilce 
Beli cement ne predstavlja nevarnosti za požar. Uporaba posebne zaščitne opreme za gasilce ni potrebna. 

 

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH 

 
6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili 

 
6.1.1 Za neizučeno osebje 

Nosite zaščitno obleko, kot je opisano v poglavju 8 in sledite navodilom za varno ravnanje, kot je opisano v 
poglavju 7. 

 
6.1.2 Za reševalce 
Posebni postopki za ravnanje v sili niso potrebni. V primeru močne zaprašenosti (visokih koncentracij prahu) je 
vendarle potrebna uporaba zaščitne opreme za oči, kožo in dihala. 

 
6.2 Okoljevarstveni ukrepi 

Cementa ne spirajte v kanalizacijo, sisteme za odvajanje vode ali vodna telesa (na primer potoke).  
 

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje 

Za namene čiščenja je treba uporabiti suhe postopke, kot je vakuumsko sesanje ali vakuumsko odstranjevanje 
(prenosne industrijske naprave z visoko učinkovitimi zračnimi filtri ali druge enakovredne tehnike), ki ne povzročajo 
nastajanja/širjenja prahu v zrak. Za čiščenje nikoli ne uporabljajte stisnjenega zraka.  

 
Poskrbite, da delavci nosijo ustrezno osebno varovalno opremo (glej poglavje 8), da se prepreči vdihavanje prahu 
cementa ter stik s kožo in očmi. 
Razsuto snov zberite v posodo za kasnejšo uporabo. V primeru večjega razsutja cementa, zaprite/pokrijte vse jame 
za odvajanje odpadne vode, ki se nahajajo v bližini. 

 
6.4 Sklicevanje na ostala poglavja 
Za nadaljnje podrobnosti glejte poglavja 8 in 13.  
 

 
7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE 

 
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje 

 
7.1.1 Zaščitni ukrepi 
Upoštevajte priporočila poglavja 8. Za čiščenje/odstranitev belega cementa glejte podpoglavje 6.3. 

 
Ukrepi za preprečevanje požarov 
Potrebnih ni nobenih varnostnih ukrepov, saj cement ni niti gorljiv niti vnetljiv. 
 
Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu 
Ne pometajte in ne uporabljajte stisnjenega zraka. Za namene čiščenja je treba uporabiti suhe postopke, kot je 
vakuumsko sesanje ali vakuumsko odstranjevanje, ki ne povzročajo nastajanje/širjenje prahu. 

 
Ukrepi za zaščito okolja 
Pri ravnanju z materialom se izogibajte nastajanju/širjenju prahu. 
 
7.1.2  Nasveti o splošni higieni dela 

Ne jejte, pijte ali kadite, ko rokujete ali  pakirate zmes. 
V prašni atmosferi nosite masko z ustreznimi filtri (protiprašna maska) in zaščitna očala. 
Za preprečitev stika s kožo nosite zaščitne rokavice. 

 
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo 
Beli cement je treba skladiščiti v vodotesnih, suhih (tj. z minimalno notranjo kondenzacijo) in čistih skladiščnih 
prostorih, ki so zaščiteni pred kontaminacijo. 
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Nevarnost zasutja: cement se lahko kopiči ali sprijema sten zaprtega skladiščnega prostora. Cement lahko 
nepričakovano popusti in odpade. 
V zaprte skladiščne prostore, kot so silosi, zabojniki in kamionske cisterne za prevažanje sipkega materiala, ali v 
druge skladiščne posode oziroma posode, v katerih se shranjuje ali ki vsebujejo cement, ne vstopajte brez ustreznih 
zaščitnih ukrepov, saj obstaja nevarnost zasutja ali zadušitve. 
Hranite snov/zmes izven dosega otrok, proč od kislin ter v ustrezno zasnovanih zaprtih posodah (skladiščni silosi in 
vreče), v hladnem in suhem prostoru, zaščiteno pred prekomernim vlekom, da se ohranijo tehnične lastnosti in 
prepreči razvoj prahu v zraku (glej poglavje 10).  

 
7.3 Posebne končne uporabe 
Za posebne končne uporabe (glej podpoglavje 1.2) se ne zahteva dodatnih podrobnosti. 

 
8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA 

 
8.1 Parametri nadzora 
Pragovna (mejna) vrednost – Časovno tehtano povprečje (TLV-TWA), ki ju je za Portlandski cement na delovnih 
mestih določila ameriška konferenca vladnih industrijskih higienikov (ACGIH) je enaka 1 mg/m

3 
(vdihljiva frakcija). 

Za oceno ravni izpostavljenosti so na voljo naslednji podatki: 
DNEL (vdihljiva frakcija): 1 mg/m

3
 

DNEL (koža): ni uporabno 
DNEL (zaužitje): ni pomembno 

Za oceno izpostavljenosti okolja so na voljo sledeči podatki:  

   PNEC (voda): ni uporabno 

   PNEC (usedlina): ni uporabno 
PNEC (zemlja): ni uporabno 

 
8.2 Nadzor izpostavljenosti 

Za vsako kategorijo postopkov (PROC) uporabniki lahko izbirajo med dvema možnostma A) in B), ki sta prikazani v 
tabeli 8.2.1 spodaj, glede na to, katera je najustreznejša za njihovo situacijo. V primeru izbire določene možnosti, je 
treba v tabeli 8.2.2 navesti “individualne varnostne ukrepe, kot je osebna varovalna oprema – specifikacije za 
varovalno opremo za dihala”. Zato so mogoče le kombinacije med A) – A) in B) – B).  

 
8.2.1  Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor 
V obratih, kjer se rokuje, prevaža/prenaša, natovarja, raztovarja in skladišči s cementom, je treba sprejeti ustrezne 
tehnične ukrepe za zaščito zdravja delavcev in za omejitev izpustov prahu v delovno okolje, kot je navedeno v tabeli 
(DNEL = 1 mg/m3). Lokalizirani nadzori bodo določeni glede na obstoječe razmere, ustrezna posebna oprema pa 
mora biti opredeljena v skladu s tabelo, ki izhaja iz podpoglavja 8.2.2. 

 
Tabela 8.2.1 

Exposure Scenario PROC* Exposure Localised controls Efficiency 

 
Industrijska proizvodnja/formuliranje hidravličnih veziv 
in gradbenega materiala  

 

2, 3 
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Ni potrebno - 

 
14, 26 

A) Ni potrebno 

ali 

B) Splošno lokalno izpušno prezračevanje 

- 

 
78 % 

5, 8b, 9 Splošno lokalno izpušno prezračevanje 78 % 

 

Industrijska uporaba suhih hidravličnih veziv in 
gradbenega materiala (v prostorih, na prostem)  

 
 

2 Ni potrebno - 

 
14, 22, 26 

A) Ni potrebno 

ali 

B) Splošno lokalno izpušno prezračevanje 

- 

 
78 % 

5, 8b, 9 Splošno lokalno izpušno prezračevanje 78 % 

 
 
Industrijska uporaba mokrih suspenzij hidravličnih 
veziv in gradbenega materiala  

 
 

 
7 

A) Ni potrebno 

ali 

B) Splošno lokalno izpušno prezračevanje 

- 

 
78 % 

2, 5, 8b, 9, 10, 13, 
14 

Ni potrebno - 

  
2 

A) Ni potrebno 

ali 

B) Splošno lokalno izpušno prezračevanje 

- 

 
72 % 
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Profesionalna uporaba suhih hidravličnih veziv in 

gradbenega materiala (v prostorih, na prostem)  

 
9, 26 

 A) Ni potrebno 

ali 

B) Splošno lokalno izpušno prezračevanje 

- 

 
72 % 

 
5, 8a, 8b, 14 

 
Splošno lokalno izpušno prezračevanje 

 
72 % 

 
19 (#) 

Lokalizirani nadzori niso potrebni. Izvajanje dejavnosti 
samo v dobro prezračenih prostorih in na prostem. 

50 % 

 
Profesionalna uporaba mokrih suspenzij 

hidravličnih veziv in gradbenega materiala  

 
11 

A) Ni potrebno 

ali 

B) Splošno lokalno izpušno prezračevanje 

- 

 
72 % 

2, 5, 8a, 8b, 9, 10, 
13, 14, 19 

Ni potrebno - 

*PROC – so identificirane vrste uporabe, opredeljene v poglavju 1.2. 

 
8.2.2 Osebni zaščitni ukrepi, kot je osebna varovalna oprema 

 

Splošno: V obratih, kjer se rokuje, prevaža/prenaša, natovarja, raztovarja in skladišči z belim cementom, je treba 
sprejeti ustrezne tehnične ukrepe za zaščito zdravja delavcev in za omejitev izpustov prahu v delovno okolje. Ne 
jejte, pijte ali kadite med mešanjem ali vlivanjem proizvoda, da se izognete stiku s kožo in usti. 
Po rokovanju s cementom ali zmesmi, ki vsebujejo cement, naj se delavci umijejo ali stuširajo s pH-nevtralnim milom 
ali blagim čistilnim sredstvom, namenjenim za uporabo na koži. Odstranite kontaminirana oblačila, obutev, očala itd. 
in jih pred ponovno uporabo temeljito očistite. 
Kjer je potrebna osebna zaščita, se bo uporabila naslednja osebna varovalna oprema (OVO): 
 

Zaščita za oči/obraz 
 

 
 
Pri rokovanju s suhim ali mokrim cementom in zmesmi, ki vsebujejo cement nosite odobrena očala ali zaščitna očala, 
ki so v skladu s standardom EN 166, da preprečite stik z očmi. 
 
Zaščita kože 
 

 
 

Uporabite neprepustne rokavice, ki so odporne na površinsko obrabo in alkalije in so v skladu s standardom EN 374 
- deli 1, 2, 3. Nosite zaščitna oblačila z dolgimi rokavi, zaščitne čevlje ali škornje in uporabljajte izdelke za nego kože 
(vključno z vlažilno kremo), da zaščitite kožo pred dolgotrajnim stikom z mokrim cementom.  
 
Zaščita dihal 

 

 
 

V primeru potencialne izpostavljenosti ravnem prahu, ki presegajo mejne vrednosti izpostavljenosti, je treba uporabiti 
ustrezno zaščito za dihala. Vrsta opreme za zaščito dihal mora biti prilagojena ravni prahu in biti v skladu z ustreznim 
standardom EN (npr. polobrazna maska s filtrom, certificirana po standardu UNI EN 149). 

 
Osebna varovalna oprema (OVO), ki je opredeljena kot funkcija lokaliziranih nadzorov in ocenjena v vrednosti DNEL 
= 1 mg/m

3
 je opredeljena v tabeli 8.2.2. 

 
Tabela 8.2.2 

 
Scenarij izpostavljenosti 

 
PROC* 

 
Izpostavljenost 

Specifikacija opreme za 
zaščito dihal (RPE) 

Učinkovitost opreme za 
zaščito dihal - 

Dodeljeni faktor zaščite (APF) 

 
Industrijska proizvodnja/formuliranje 
hidravličnih veziv in gradbenega materiala  

 

2, 3 
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Ni potrebno - 

14, 26 A) P2 maska (FF, FM) 

ali 

B) P1 maska (FF, FM) 

APF = 10 

 
APF = 4 

5, 8b, 9 P2 maska (FF, FM) APF = 10 

 
Industrijska uporaba suhih hidravličnih veziv in 
gradbenega materiala (v prostorih, na prostem)  

2 Ni potrebno - 

14, 22, 26 A) P2 maska (FF, FM) 

 

APF = 10 
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   ali 

B) P1 maska (FF, FM) 
 

APF = 4 

5, 8b, 9 P2 maska (FF, FM) APF = 10 

 
 
Industrijska uporaba mokrih suspenzij 
hidravličnih veziv in gradbenega materiala  

 

7 A) P3 maska (FF, FM) 

ali 

B) P2 maska (FF, FM) 

APF = 20 

 
APF = 10 

2, 5, 8b, 9, 10 
13, 14 

Ni potrebno - 

 
 
 

 
Profesionalna uporaba suhih hidravličnih veziv in 
gradbenega materiala (v prostorih, na prostem)  

2 A) P2 maska (FF, FM) 

ali 

B) P1 maska (FF, FM) 

APF = 10 

 
APF = 4 

9, 26 A) P3 maska (FF, FM) 

ali 

B) P2 maska (FF, FM) 

APF = 20 

 
APF = 10 

5, 8a, 8b, 14 P3 maska (FF, FM)) APF = 20 

19 (#) P3 maska (FF, FM) APF = 20 

 
 
 

Profesionalna uporaba mokrih suspenzij  
hidravličnih veziv in gradbenega materiala  

11 A) P3 maska (FF, FM) 

ali 

B) P2 maska (FF, FM) 

APF = 20 

 
APF = 10 

2, 5, 8a, 8b, 9 
10, 13, 14, 19 

 
Ni potrebno 

 
- 

*PROC - so identificirane vrste uporabe, opredeljene v poglavju 1.2. 

 
 
Pregled dodeljenih faktorjev zaščite (APF) za različno opremo za zaščito dihal (v skladu s standardom EN 529:2005) 
je na voljo v glosarju MEASE (16). 

 
Toplotna nevarnost 
Ni smiselno. 
 
8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolju 
Za preprečevanje emisij prahu zmesi v okolje si oglejte ukrepe tehnično-tehnološkega nadzora (podpoglavje 8.2.1). 
Uporabite vse ustrezne ukrepe, da preprečite uhajanje zmesi v vodo (kanalizacija, podtalnica in površinska voda). V 
obratih, kjer se rokuje z belim cementom in se ga prevaža, natovarja, raztovarja ter skladišči, je treba poskrbeti za 
ustrezne tehnično-tehnološke ukrepe za omejitev izpustov prahu v delovno okolje. S preprečevalnimi ukrepi je treba 
še zlasti zagotoviti, da se bo koncentracija vdihljivega cementnega prahu gibala znotraj dovoljenih pragovnih (mejnih) 
vrednosti (TLV-TWA), ki jih je za Portlandski cement določila ameriška konferenca vladnih industrijskih higienikov 
(ACGIH).  
Nadzor izpostavljenosti okolja za emisije cementnih delcev v zrak mora biti v skladu z razpoložljivo tehnologijo in z 
veljavnimi predpisi za emisije prašnih delcev na splošno. Nadzor izpostavljenosti okolja je pomemben tudi za vodno 
okolje, saj se emisije cementa v različnih fazah življenjskega cikla (proizvodnja in uporaba) nanašajo zlasti na tla in 
odpadne vode. Učinek na vodno okolje in ocena izpostavljenosti vključujeta učinek morebitnih sprememb pH 
vrednosti zaradi sproščanja hidroksida na organizme/ekosisteme. Toksičnost drugih raztopljenih neorganskih ionov 
je v primerjavi z morebitnim učinkom pH vrednosti zanemarljiva. Vsi drugi učinki, do katerih bi lahko prišlo med 
proizvodnjo in uporabo, bi morali biti le lokalne narave. PH vrednost odpadnih in površinskih voda ne sme presegati 
vrednosti 9, sicer lahko vpliva na čistilne naprave komunalnih odplak (STP) in na čistilne naprave industrijskih odplak 
(WWTP). Za izdelavo ocene izpostavljenosti je priporočljiv postopni pristop: 
1. stopnja: Pridobiti podatke o pH vrednosti odpadnih voda in o vplivu cementa na pH vrednost teh. Če je pH vrednost 
višja od 9 in jo je mogoče v pretežni meri pripisati vsebnosti cementa, bi bile potrebne nadaljnje raziskave za dokaz 
varne uporabe. 
2. stopnja: Pridobiti podatke o pH vrednosti sprejemajoče vode, zbrane po mestu iztekanja. PH vrednost sprejemajoče 
vode ne sme presegati vrednosti 9. 
3. stopnja: Izmeriti pH vrednost v sprejemajoči vodi, zbrani po mestu iztekanja. Če je pH vrednost nižja od 9, je snov 
dokazano varna za uporabo. Če pa je pH vrednost višja od 9, je treba pripraviti ustrezne ukrepe za obvladovanje 
tveganj: Poskrbeti je treba za nevtralizacijo odpadnih voda in tako zagotoviti varno uporabo cementa tako v fazi 
proizvodnje kot v fazi uporabe. 
Za izpostavljenost kopenskega okolja niso potrebni posebni ukrepi za nadzor emisij. 
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9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 

 
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 
(a)   Videz: Beli cement je fino mlet anorganski material (prah bele barve). 
(b)   Vonj: Brez vonja. 
(c)   Pragovne (mejne) vrednosti vonja: Ni mejnih vrednosti, brez vonja. 
(d)   pH: (T = 20°C v vodi, razmerje voda/trdna snov 1:2): 11-13,5.  
(e)   Tališče: > 1250 °C. 
(f)    Začetno vrelišče in območje vrelišča: Ni smiselno, saj se uporablja v normalnih atmosferskih pogojih,  
        tališče je >1250 °C. 
(g)   Plamenišče: Ni smiselno, saj ne gre za tekočino. 
(h)   Hitrost izparevanja: Ni smiselno, saj ne gre za tekočino. 
(i)    Vnetljivost (trdne snovi, plini): Ni smiselno, saj gre za trdno snov, ki ni gorljiva in ne povzroča oziroma  
        prispeva k nastanku požarja zaradi drgnjenja. 
(j)    Zgornja/Spodnja meja vnetljivosti ali meja eksplozivnosti: Ni smiselno, saj ne gre za vnetljiv plin. 
(k)   Parni tlak: Ni smiselno, ker je tališče > 1250 °C. 
(l)    Parna gostota: Ni smiselno, ker je tališče > 1250 °C.  
(m)  Relativna gostota: 2,75-3,50; Navidezna gostota: 0,9-1,5 g/cm³. 
(n)   Topnost v vodi (T = 20 °C): slaba (0,1-1,5 g/l). 
(o)   Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda: Ni smiselno, ker gre za anorgansko zmes. 
(p)   Temperatura samovžiga: Ni smiselno (zmes ni piroforna - v njeni sestavi ni organo-kovinskih, organo-  

        kovinoidnih ali organo-fosfinskih spojin ali njihovih derivatov, pa tudi nikakršnih drugih pirofornih sestavin). 
(q)   Temperatura razgradnje: Ni smiselna, saj zmes ne vsebuje organskih peroksidov. 
(r)     Viskoznost: Ni smiselno, saj ne gre za tekočino. 
(s)   Eksplozivne lastnosti: Ni smiselno. Ni eksplozivni ali pirotehnični proizvod. Sam po sebi ne more sprožiti  
        kemičnih reakcij, ki bi povzročile nastanek plina pri takih temperaturah in tlaku ter pri takih hitrostih, ki bi  
        lahko povzročile poškodbe v okolici. Ne povzroča spontanih eksotermnih kemičnih reakcij.  
(t)    Oksidativne lastnosti: Ni smiselno, ker ne povzroča ali prispeva h gorenju drugih materialov . 

 
9.2 Druge informacije 

Ni relevantno. 

 
10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 

 
10.1 Reaktivnost 

Beli cement se ob stiku z vodo strdi v trdno maso, ki ne reagira z okolico. 
 

10.2 Kemijska stabilnost 
Cement je stabilen, v kolikor se ga pravilno skladišči (glej poglavje 7). Skladiščiti ga je treba v suhem prostoru. Izogniti 
se je potrebno stiku z nezdružljivimi materiali.  
Vlažen cement je alkalen in nezdružljiv s kislinami, amonijevimi solmi, aluminijem in ostalimi nežlahtnimi kovinami.  
Cement se ob stiku s fluorovodikovo kislino razgradi, pri tem pa nastane jedek plin, silicijev tetrafluorid. Cement 
reagira z vodo, pri tem pa tvori silikate in kalcijev hidroksid. Silikati v cementu reagirajo z močnimi oksidanti, kot so 
fluor, borov trifluorid, klorov trifluorid, manganov trifluorid in kisikov difluorid. 
Nepoškodovanost embalaže in upoštevanje navodil za skladiščenje/shranjevanje iz podpoglavja 7.2 (ustrezno tesno 
zaprte in zatesnjene posode, suh in hladen prostor brez prezračevanja) so temeljnega pomena za ohranjanje 
učinkovitosti reducenta do roka, ki je naveden na vsaki posamezni vreči ali na dokumentih za dostavo. 
 
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij 
Beli cement ne povzroča nevarnih reakcij.  

 
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti 

Vlaga med skladiščenjem lahko povzroči nastajanje grud in vpliva na slabšo kakovost proizvoda. 
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10.5 Nezdružljivi materiali 
Moker beli cement je alkalen in nezdružljiv s kislinami, amonijevimi solmi, aluminijem ali drugimi nežlahtnimi materiali. 
Moker beli cement lahko ob stiku z aluminijastim prahom povzročijo nastanek vodika. 

 
10.6 Nevarni proizvodi razgradnje 
Beli cement se ne razgradi v nevarne proizvode. 

 
11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI 

 
11.1 Podatki o toksikoloških učinkih 

Razred nevarnosti Kat. Učinek  Referenca 

Akutna dermalna strupenost - Mejni preskus, kunec, 24-urna izpostavljenost, 2000 mg/kg telesne teže – ni 
smrtnosti. Na podlagi razpoložljivih podatkov ni dosežen kriterij za klasifikacijo.  
  

 
(2) 

Akutna strupenost pri 
vdihavanju 

- Akutne strupenosti pri vdihavanju ni zaznati. 
Na podlagi razpoložljivih podatkov ni dosežen kriterij za klasifikacijo.  

(9) 

 
Akutna oralna strupenost 

 
- 

Na podlagi študij s prahom cementnega prahu oralne strupenosti ni zaznati. 
Na podlagi razpoložljivih podatkov ni dosežen kriterij za klasifikacijo.  

Pregled  strok. 
literature 

 Jedkost za kožo/Draženje   
 kože 

 
2 

Cement v stiku z mokro kožo lahko povzroči odebelitev ali pokanje kože. 
Dolgotrajen stik v kombinaciji z drgnjenjem lahko povzroči hude opekline.  

(2) 
In izkušnje pri 

ljudeh 

 
 
Huda poškodba 
oči/Draženje oči 

 
 

1 

Klinker povzroča vrsto različnih učinkov na roženico, kjer je izračunani indeks 
“draženja” znašal 128. Neposreden stik s cementom lahko povzroči poškodbe 
roženice zaradi mehanskega učinkovanja ali pa takojšnega ali zapoznelega 
draženja ali vnetja. Neposreden stik z večjimi količinami suhega cementa ali vbrizg 
mokrega cementa lahko povzroči od zmernega draženja oči (na primer vnetje 
očesne veznice ali vnetje veke) do kemičnih opeklin ali slepote. 
 

 
 
 

(10), (11) 

 

 
 
 

Senzibilizacija 
(preobčutljivost) kože 

 

 
 
 

1B 

Pri nekaterih posameznikih se po izpostavljenosti prahu mokrega cementa lahko 
pojavi kožni ekcem, ki je posledica bodisi visoke vrednosti pH, ki pri daljšem stiku 
lahko povzroča dražeč kontaktni dermatitis bodisi imunskega odziva na topni krom 
VI, ki povzroča alergijski kontaktni dermatitis. Odzivi so lahko različnih oblik, od 
blagega izpuščaja do hude oblike dermatitis in je kombinacija obeh. Če cement 
vsebuje reducent v obliki topnega kroma in v kolikor obdobje učinkovitosti 
omenjenega reducenta ni preseženo, ni predvidenih učinkov senzibilizacije 
(preobčutljivosti) kože [Referenca (3)]. 

 

 
 
 
 

(3), (4), (17) 

Senzibilizacija 
(preobčutljivost) dihal 

- Ni znakov za senzibilizacijo (preobčutljivosti) dihalnega sistema. Na podlagi 
razpoložljivih podatkov ni dosežen kriterij za klasifikacijo.  

(1) 

Mutagenost za zarodne 
celice 

- Ni znakov zarodne celične mutagenosti. 
Na podlagi razpoložljivih podatkov ni dosežen kriterij za klasifikacijo.  

(12), (13) 

 

 
 
 
 
 

Rakotvornost  

 

 
 
 
 
 

- 

Vzorčna povezava izpostavljenostjo Portlandskemu cement obolevnostjo za rakom 
ni bila ugotovljena. Epidemiološke študije ne podpirajo podmene o razvrstitvi 
Portlandskega cementa med snovi, ki bi bile rakotvorne za človeka. Portlandski 
cement ni razvrščen med rakotvorne snovi (v skladu s standardi ACGIH spada v 
skupino A4: Snovi, ki vzbujajo zaskrbljenost zaradi morebitne rakotvornosti za 
človeka, vendar pa jih zaradi pomanjkljivih podatkov ni mogoče dokončno oceniti. 
S študijami in vitro in poskusi na živalih ni bilo mogoče pridobiti zadostnih dokazov, 
na podlagi katerih bi lahko snov razvrstili v eno od drugih skupin). Na podlagi 
razpoložljivih podatkov ni dosežen kriterij za klasifikacijo.  

 
 

(1) 
 
 
 

(14) 

 
Strupenost za 
razmnoževanje 

 
- 

 
Na podlagi razpoložljivih podatkov ni dosežen kriterij za klasifikacijo.  

Ni dokazov, ki 

temeljijo na 

izkušnjah pri 

človeku 
 
 
 

Specifična strupenost za 
tarčne (ciljne) organe – 
enkratna izpostavljenost 

 
 
 

3 

Prah cementa lahko draži grlo in dihalne poti. Pri preseganju mejnih vrednosti za 
poklicno izpostavljenost lahko pride do pojava kašlja, kihanja in oteženega dihanja. 
Na splošno, vzorec zbranih dokazov jasno potrjuje, da poklicna izpostavljenost 
cementnemu prahu povzroča zmanjševanje dihalne funkcije. Vendar pa dokazi, ki 
so trenutno na voljo, niso zadostni, da bi bilo z gotovostjo mogoče potrditi razmerje 
med odmerkom in odzivom na te učinke. 

 
 
 

(1) 

Specifična strupenost za 
tarčne (ciljne) organe – 
ponavljajoča se 
izpostavljenost 

 
- 

Obstaja tveganje za razvoj KOPB. Zaradi izpostavljenosti visokim koncentracijam 
so učinki akutni. Pri nizkih koncentracijah ni ugotovljenih kroničnih učinkov. 
Na podlagi razpoložljivih podatkov ni dosežen kriterij za klasifikacijo.  

 
(15) 

Nevarnost pri vdihavanju - Navedbe smiselno niso potrebne, saj se cement ne nastopa kot aerosol.  
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Z izjemo senzibilizacije (preobčutljivosti) kože, imata portlandski cementni klinker in navadni cement enake 
toksikološke in ekotoksikološke lastnosti. 

 
Zdravstvena stanja, poslabšana zaradi izpostavljenosti 

Vdihovanje zmesi lahko poslabša predhodno obstoječe bolezni dihal in/ali zdravstvenih stanj, kot so pljučni emfizem 
ali astma in/ali predhodno obstoječe bolezni kože in oči. 

 

12. EKOLOŠKI PODAKI 

 
12.1 Toksičnost 
Cement ni okolju nevaren. Ekotoksikološke raziskave s portlandskim cementom na Daphnia magna [referenca (5)] in 
Selenastrum Coli [referenca (6)] so pokazale le manjši toksični učinek. Zaradi tega se ni dalo določiti vrednosti LC50 
in EC50 [referenca (7)]. Ugotovljeni niso bili nobeni toksični učinki na sedimente [referenca (8)]. Razsutje večjih količin 
cementa v vodo lahko povzroči zvišanje pH vrednosti, ki imajo pod posebnimi okoliščinami toksične učinke na vodne 
organizme.  

 
12.2 Obstojnost in razgradljivost 

Ni relevantno, ker je cement anorganski material. Po strditvi, cement ne predstavlja nobenega toksikološkega 
tveganja.  

 
12.3 Biološki akumulativni potencial 

Ni relevantno, ker je cement anorganski material. Po strditvi, cement ne predstavlja nobenega toksikološkega 
tveganja.  

 
12.4 Mobilnost v tleh 

Ni relevantno, ker je cement anorganski material. Po strditvi, cement ne predstavlja nobenega toksikološkega 
tveganja.  

 

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB  
Ni relevantno, ker je cement anorganski material. Po strditvi, cement ne predstavlja nobenega toksikološkega 
tveganja. 

 
12.6 Drugi škodljivi učinki 
Ni smiselno. 
 

13. NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE 
 
13.1 Metode ravnanja z odpadki 
Cement in embalažo odlagajte skladno z določili 4. poglavja “Predpisi s področja ravnanja z odpadki”, ki izhaja iz   
zakonske uredbe št. 152/2006 »Okoljski predpisi« ter skladno s poznejšimi spremembami, integracijami in vsemi 
povezanimi izvedbenimi odloki. 
 
14. PODATKI O PREVOZU 
 
Cement in zmesi, ki vsebujejo cement, ne ustrezajo opredelitvi nobenega od razredov nevarnosti, ki izhajajo iz 
mednarodne uredbe o prevozu nevarnih snovi (IMDG/pomorski promet, ADR/cestni promet, RID/železniški promet, 
ICAO/IATA/zračni promet). Razen ukrepov, omenjenih v poglavju 8, ni potrebnih nobenih drugih posebnih ukrepov. 
Uporabite zaprte posode, da preprečite raznašanje snovi med prevozom. 
 
14.1 Številka ZN 
Ni pomembno. 

 
14.2 Pravilno odpremno ime ZN 

Ni pomembno. 
 

14.3 Razredi nevarnosti prevoza 
Ni pomembno. 

 
14.4 Skupina embalaže 

Ni pomembno. 
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14.5 Nevarnost za okolje 

Ni pomembno. 
 

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnike 
   Ni pomembno. 
 

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu prilogo II MARPOL 73/78 in kodeksom IBC  
Mora biti v skladu z določbami iz priloge C Mednarodnega kodeksa za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po 
morju (IMSBC), ki ga je z resolucijo MSC 268(85):2008 in kasnejšimi dopolnitvami in spremembami sprejela 
Mednarodna pomorska organizacija (IMO) in ki je z odločbo italijanskega Ministrstva za infrastrukturo in promet 
vključen v odlok št. 1340 z dne 30. novembra 2010. 
 

15. PODATKI, DOLOČENI S PREDPISI 

 
15.1 Predpisi/zakonodaja o varnosti, zdravju in okolju, specifični za snov/zmes 

    Uredba (ES) št. 1907 z dne 18. december 2006 o »Registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij  
    (REACH)«. 
 Uredba komisije (ES) št. 987 z dne 8. oktobra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega 

parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), v zvezi s prilogama IV 
in V.  

 Uredba Ministrstva za zdravje z dne 10. maj 2004 o prevzemu Direktive 2003/53/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta  z dne 18. junij 2003 o šestindvajseti spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS v zvezi z omejitvami pri trženju 
in uporabi določenih nevarnih snovi in pripravkov (nonilfenol, nonilfenol etoksilat in cement). 

    Uredba Ministrstva za zdravje z dne 17. februarja 2005 o sprejetju preskusne metode za cemente v skladu z     
     Ministrsko uredbo z dne 10. maja 2004, s katero je bila sprejeta šestindvajseta sprememba Direktive Sveta  
     76/769/EGS”. 
     Uredba (ES) št. 552 z dne 22. junija 2009 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907. 
 Uredba (ES) št. 1272 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in 

pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe 
(ES) št. 1907/2006. 

     Uredba (ES) št. 453 z dne 20. maja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 V zvezi s Prilogo II “Zahteve za  
     pripravo varnostnih listov (SDS)”. 
 Uredba Komisije (EU) št. 487/2013 z dne 8. maja 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega 

parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi (Uradni list Evropske Unije L149 z 
dne 1. junij 2013) za namene njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku.  

     Zakonska uredba št. 81 z dne 09. aprila 2008 in poznejšimi spremembami v zvezi s »Poklicnim zdravjem in  
     varnostjo. Uporabniki cementa morajo sprejeti vse tehnične in organizacijske ukrepe, kot to izhaja iz Odloka in pri  
     tem upoštevati tudi navedbe glede nadzora izpostavljenosti in zagotovitve ustrezne osebne varovalne opreme, kot  
     to določa poglavje 8. 
     Standard EN 196-10 – “Metode preskušanja cementa – 10. del: Določanje vsebnosti vodotopnega kroma (VI) v  
     cementu”. 
     Standard EN 197-1 – “Cement – 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za navadne cemente”. 
     Zakonska uredba št. 152/2006 “Okoljske uredbe”. 
 
V skladu s prilogo XVII. 47. točke Uredbe (ES) št. 1907/2006, ki zadeva registracijo, evalvacijo, avtorizacijo in 
omejevanje kemikalij (REACH), spremenjene z Uredbo št. 552/2009, cement in zmesi, ki vsebujejo cement ne bodo 
dani v promet ali uporabljani, če v hidratizirani obliki (po dodajanju vode) vsebujejo več kot 0,0002 % (2 ppm) topnega 
kroma (VI) računano na skupno suho težo cementa. Glede na to, da beli cement po mešanju z vodo ne vsebuje 
več kot 0,0002 % (2 ppm) topnega kroma (VI) računano na skupno suho težo cementa, je zmes mogoče dati 
na trg brez dodatka reducenta.   
Cement je zmes, zato zanj ni potrebna registracija REACH, ki se zahteva za snovi. Cementni klinker je snov, vendar 
zanj ne velja obveznost registracije v skladu s členom 2.7 (b) in s Prilogo V.10 Uredbe REACH. 
Če bi katere izmed snovi, ki se uporabljajo v cementu, zahtevale registracijo REACH in s tem povezane scenarije 
izpostavljenosti, bodo takšne informacije navedene v prilogi k varnostnemu listu (SDS), takoj ko bodo na voljo.   
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15.2 Ocena kemijske varnosti 

Ni potrebna. 
 

16. DRUGI PODATKI 

 
16.1 Navedba sprememb 
Ta varnostni list je bil spremenjen za namen uveljavljanja predpisov v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 in Priloge 
II k Uredbi (ES) št. 453/2010, ki je v veljavi od 1. junija 2015.  

 
16.2     Kratice in okrajšave 

ACGIH: Ameriška konferenca vladnih higienikov za industrijo (American Conference of Industrial Hygienists) 
ADR/RID: Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnih snovi (European Agreement concerning the 
International Carriage of Dangerous Goods by Road) Predpisi, ki zadevajo mednarodni železniški prevoz nevarnih 
snovi (Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail) 
APF: Predpisani zaščitni factor (Assigned protection factor) 
CAS: Služba za izmenjavo kemijskih izvlečkov (Chemical Abstract Service) 
COPD: Kronična obstruktivna pljučna bolezen (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) 
DNEL: Izpeljana raven brez učinka (Derived no-effect level) 
EC50: Srednje učinkovita koncentracija (Half maximal effective concentration) 
EPA: Visoko učinkovit tip zračnega filtra (Type of high efficiency air filter) 
IATA: Mednarodno združenje za zračni transport (International Air Transport)  
IMDG: Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju (International Maritime Dangerous Goods)  
IMO: Mednarodna pomorska organizacija (International Maritime Organization) 
IMSBC: Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju (Internati. Maritime Solid Bulk Cargoes) 
LC50: Srednje smrtna koncentracija (Median lethal dose) 
OEL: Mejna vrednost za poklicno izpostavljenost (Occupational exposure limit value) 
PBT: Obstojen, bioakumulativen in strupen (Persistent, bio-accumulative and toxic) 
PNEC: Predvidena koncentracija brez učinka (Predicted no-effect concentration) 
PROC: Kategorija postopkov (Process category) 
REACH: Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij (Registration, Evaluation and Authorisation of 
Chemicals) 
SDS: Varnostni list (Safety Data Sheet) 
STOT: Specifična strupenost za tarčne (ciljne) organe (Specific Target Organ Toxicity) 
TLV-TWA: Pragovna (mejna) vrednost – Časovno tehtano povprečje (Threshold Limit Value -Time Weighted Average) 
vPvB: Zelo obstojen, zelo bioakumulativen (Very Persistent, very Bio-accumulative) 

 
16.3 Reference ključne literature in virov podatkov 

(1)     Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006. 
Dostopno na: http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf. 

(2)    Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al, Dermatosen, 47, 5, 184-189 
(1999). 

(3)   European Commission’s Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE) 
opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement (European Commission, 2002). 
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf. 

(4)    Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industry 
related to the content of Cr (VI) in cement, NIOH, Page 11, 2003. 

(5)     U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to 
Freshwater Organisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. 
EPA, Cincinnati, OH (1994a) and 4th ed. EPA-821-R-02-013, US EPA, office of water, Washington D.C. 
(2002). 

(6)     U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and 
Marine Organisms, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, 
Cincinnati, OH (1993) and 5th ed. EPA-821-R-02-012, US EPA, office of water, Washington D.C. (2002). 

(7)   Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters. Summary of 
Methodology, Laboratory Results, and Model Development. NCHRP report 448, National Academy Press, 
Washington, D.C., 2001. 

(8)     Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker prepared for 
Norcem A.S. by AnalyCen Ecotox AS, 2007. 

(9)     TNO report V8801/02, An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement Clinker CLP/GHS 03- 
2010-fine in rats, August 2010. 

Stran 13 od 14

http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf


 

(10)  TNO report V8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the isolated chicken 
eye test, April 2010. 

(11)  TNO report V8815/10, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using the isolated 
chicken eye test, April 2010. 

(12)   Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar macrophages, Van 
Berlo et al, Chem. Res. Toxicol., 2009 Sept; 22(9):1548-58. 

(13)  Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro; Gminski et al, 
Abstract DGPT conference Mainz, 2008. 

(14)  Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial Hygienists to 
change the threshold limit value for Portland cement, Patrick A. Hessel and John F. Gamble, EpiLung 
Consulting, June 2008. 

(15)   Prospective monitoring of exposure and lung function among cement workers, Interim report of the study 
after the data collection of Phase I-II 2006-2010, Hilde Notø, Helge Kjuus, Marit Skogstad and Karl-Christian 
Nordby, National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway, March 2010. 

(16)   MEASE,  Metals  estimation  and  assessment  of  substance  exposure,  EBRC  Consulting  GmgH  for 
Eurometaux, http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php 

(17)  Occurrence of allergic contact dermatitis caused by chromium in cement. A review of epidemiological 
investigations, Kåre Lenvik, Helge Kjuus, NIOH, Oslo, December 2011. 

 
16.4 Nasveti za izobraževanje 
Poleg zagotovitev program usposabljanja na temo zdravja, varnosti in okolja za svoje delavce, morajo podjetja 
poskrbeti tudi za to, da delavci preberejo, razumejo in upoštevajo zahteve, ki izhajajo iz tega varnostnega lista (SDS). 

 
16.5 Dodatne informacije 
Podatki in preskusne metode, ki so uporabljene za razvrstitev navadnih cementov, so navedene v poglavju 11.1. 
Tabela spodaj navaja metode razvrstitve in postopke, ki so bili uvedeni za razvrstitev zmesi v skladu z Uredbo 8ES) 
št. 1272/2008 (CLP).   

 

 

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št.. 1272/2008 Postopek razvrstitve 

 
H315: Povzroča draženje kože, 2 

 

Preskus 

 
H318: Povzroča hude poškodbe oči, 1 

 

Preskus 

 
H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože, 1B 

 

Izkušnje pri ljudeh 

 
H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti, 3 

 

Izkušnje pri ljudeh 

 

Ta varnostni list, ki je ažuriran v skladu s predpisi, določenimi v Uredbi REACH, je na voljo tudi v elektronski obliki 
na sledečem naslovu: www.i-nova.net 

 

16.6 Izjava o omejitvi odgovornosti 
Podatki iz tega varnostnega lista odražajo znanje, ki je trenutno na voljo in je zanesljivo, pod pogojem, da se proizvod 
uporablja v skladu s predpisanimi navodili. Za vsakršno drugačno uporabo, vključno z uporabo proizvoda v kombinaciji 
z drugimi izdelki ali v drugih postopkih, odgovarja uporabnik. Razume se, da je uporabnik odgovoren za določitev 
ustreznih varnostnih ukrepov in za izvajanje predpisanih delovnih postopkov s področja preprečevanja tveganja pri 
svojem delu. 
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