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1  Oznaka izdelka/pripravljene mešanice in podjetja 

1.1 Podatki o izdelku 
 

  Rigips Rimano 6-30 
  Fertigtünich 

 

1.2 Namen uporabe 
  Mavčni ročni omet za glajenje notranjih površin, ki vsebuje tudi apno. 

   A-2734 Puchberg 

Telefon-št. +43 (0)2636 2203-616 

   Fax-št. +43 (0)2636 2203-625 

  Strokovna oseba  
   Dipl. Ing. Maya Eichhöbl  
   E-Mail: maya.eichhoebl@saint-gobain.com 

2  Možne nevarnosti 

 2.1 Razvrstitev izdelka mešanice 

  V skladu z CLP-VO (EG) št. 1272/2008 
  Škoduje očem. 1 

1
  

  Draži kožo. 2  
1
  

   H 315 Povzroča draženje kože. 
   H 318 Povzroča hude poškodbe oči. 

1
 Popoln zapis nevarnosti lahko preberemo v točki 16. 

2.2 Elementi označevanja izdelka 

  V skladu z CLP-VO (EG) št. 1272/2008 

        

    Nevarnosti 

 
 

   H 315 Povzroča draženje kože. 
   H 318 Povzroča hude poškodbe oči. 
   P 102 Hraniti zunaj dosega otrok. 
   P 264 Po uporabi temeljiti umiti roke. 
   P 280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 
   P 305+351+338 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.. 

   P 332+313 Če nastopi draženje kože: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
  Nevarna sestavina po kateri je izdelana varnostna etiketa 
   Kalcijev hidroksid 

2.3 Ostale nevarnosti 
   Prah Visoke koncentracije vodijo do obremenitev dihalnih poti. 
   Koža Ob dolgotrajni uporabi lahko izsuši kožo. 

 

1.4 Telefonska številka za nujne primere 
   Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.  

1.3 Proizvajalec/dobavitelj 
   Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH 
   Wiener Neustädterstraße 63 

http://www.rigips.de/
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3  Sestava/Podatki o sestavinah 

3.2 Zmes 

  Opis 
  Zmes je sestavljena iz, v nadaljevanju navedenih snovi in količinsko nenevarnih primesi. 

  Nevarna snov 
  Kalcijev hidroksid 

2
     

   EG-št. 215-137-3   CAS-št. 1305-62-0  
   Koncentracija 10 - 20 težnostnih % 
   Razvrščena v skladu z CLP- 
   VO (EG) 1272/2008 

Škoduje očem 1, draži kožo 2, STOT specifična toksičnost za 
določen organ 3 
H 315, H318, H335 

  Kalcijev sulfat 
2
     

   EG-št. 231-900-3   CAS-št. 7778-18-9  
   Koncentracija 50 - 60 težnostnih % 
   Ni razvrstitve v skladu z CLP-VO (EG) 1272/2008 
  Perliti 

2
 

   Koncentracija < 5 težnostnih % 
 
  

2 
Za to snov obstaja mejna vrednost za območje delovnega mesta. (glej točko 8)  

  Natančno besedilo navedenih R in H stavkov kot tudi kategorij nevarnosti se nahaja v točki 16. 

 

4  Ukrepi za prvo pomoč 

4.1 Opis ukrepov prve pomoči 

  Splošni napotki 
  Pri stiku z očmi, je potrebno upoštevati spodnje napotke. 

  Pri vdihovanju 
   Poskrbeti, da je dovolj svežega zraka. Pri dušenju je potrebno omogočiti vdihovanje kisika. 
          Pri težavah, obiskati zdravnika. Pri izgubi zavesti je potrebno bolnika utrditi v pravilni bočni legi 
          in  pripraviti za prevoz. 

  Ob stiku s kožo 
    Pri stiku s kožo, spirati z veliko vode in mila. Po potrebi, uporabiti kremo za roke. Pri pojavu  
          draženja kože, je potrebno obvestiti zdravnika in pridobiti njegov nasvet 

  Ob stiku z očmi 
        Najprej je potrebno odstraniti morebitne kontaktne leče iz oči.  Potrebno je razpreti očesni veki  
           in spirati z obilo vode vsaj 15 minut. Uporabiti je možno tudi  sterilno, izotonično 
           tekočino (0,9%) za izpiranje. Obvezno obvestiti zdravnika.   

  Ob zaužitju 
  Piti obilo vode in nujno obiskati zdravnika. 

4.2 Pomembni akutni simptomi in učinki in tisti, ki nastopijo z zakasnitvijo. 
  Simptoni draženja so odvisni od koncentracije snovi, od količine in od trajanja izpostavljenosti. 
  Oči: meglen vid, perforacija roženice, poškodbe zrkla in steklene tekočine očesa. 
  Koža: pordečitev, mehurji, kožna erozija, nabrekanje in utekočinjenje tkiva (= utekočinjena nekroza) 
  Dihalne poti: pekoč občutek v nosu in grlu; napadi kašlja; težko dihanje; krvavi sluzasti izpljunki 
  Prebavni kanal: pordečitev -> mehko nabrekanje ustne in žrelne sluznice -> steklaste obloge in  
          penetracijske razjede; navkljub odsotnosti sledi razjedanja v ustih in žrelu, sta lahko prizadeta požiralnik 
          in želodec; bruhanje (kardinalni simptomi vsakega zaužitja jedke snovi), bolečine v mediastinalnem 
          prostoru in v zgornjem predelu trebuha; disfagija -> simptomi šoka. 

4.3 Napotki za takojšnje zdravniške ukrepe ali na posebno zdravljenje 
  Takojšnjo redčenje škodljive snovi na mestu učinkovanja. Vse to delovanje za preprečitev oziroma 
          omejitev kolikvativne nekroze (utekočinjenja) ima absolutno prednost. 
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5  Ukrepi za gašenje požara 

5.1 Sredstva za gašenje 

  Primerna sredstva za gašenje 
  Sredstva za gašenje je potrebno uskladiti glede na okolico. 

  Iz varnostnega stališča neprimerna sredstva za gašenje 
  Jih ni. 

5.2 Posebne nevarnosti iz mešanice, ki nastane pri gašenju 
  Jih ni. 

  Posebna zaščitna oprema za gašenje požara 
  Dihalni aparat, neodvisen od kvalitete okoliškega zraka,  kompletna zaščitna obleka. 

5.3 Napotki za gašenje požara 
  Izdelek se strdi ob stiku z vodo.  

  

6  Ukrepi ob nenadzorovanem razsutju v okolje 

6.1 Previdnostni ukrepi glede varovanja človeških življenj, zaščitna oprema in postopki, 
         ki jih je smiselno uporabiti v izrednih primerih. 
          Preprečiti stik z očmi. Uporabljati zaščitna očala. Potrebno je upoštevati varnostne predpise (glej   
           točko 7 in 8) . 

6.2 Ukrepi za varovanje okolja 
      Preprečiti je potrebno nenadzorovano razsutje v kanalizacijo/v površinske vode/v podtalnico. 
           Pri nenadzorovanem razsutju v površinske vode, na tla ali v podtalnico,je potrebno obvestiti  
           pristojne službe za naravne nesreče 

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in za čiščenje 
  Razsut material je potrebno mehansko zbirati. Izdelek se strdi v stiku z vodo (glej točko 13). 

6.4 Navezava na druga poglavja 
  Vse o zaščitnih ukrepih je zapisano v točki 8 
  Za odstranjevanje in odlaganje je potrebno upoštevati točko 13 

 

7  Rokovanje in skladiščenje 

7.1  Varnostni ukrepi za varno rokovanje z izdelkom 
           Pri vsakršni uporabi izdelka,je potrebno nositi zaščitna očala in zaščitne rokavice.  Upoštevati 
           je potrebno  navodila za uporabo na embalaži izdelka. Embalažo je potrebno dobro zapirati, da  
           se prepreči tvorba prahu in sproščanje v zraku. 

7.2. Pogoji za varno skladiščenje in upoštevanje nezdružljivosti (intolerance) 

  Požari in preprečevanje eksplozij 
  Ne približevati izdelka virom vžiga - ne kaditi v bližini. 

  Zahteve za skladiščne prostore in za zbirne posode 
  Izdelek skladiščimo na suhem. Ščitimo pred vlago. Načete vreče dobro zapremo. Uporabljamo samo  
      označeno embalažo. Ne uporabljamo posod iz lahkih kovin. 

  Priporočena temperatura za skladiščenje 
  Sobna temperatura 

7.3  Posebnosti končne uporabe 
  Ročni omet za glajenje sten in stropov znotraj. 

  

8  Omejevanje in nadziranje eksplozij / Osebna zaščitna oprema 

8.1 Parametri, ki jih je potrebno nadzirati 

  Sestavine, ki jih je potrebno nadzirati na delovnem mestu in meriti mejne vrednosti 

  MAK-vrednosti v skladu z. GKV 2007 
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   Kalcijev hidroksid CAS-št. 1305-62-0 MAK 2 E / 4 E mg/m
3 

8x5 min (Mow) 

   Kalcijev sulfat CAS-št. 7778-18-9 MAK 5 A / 10 A mg/m
3
 2x50 min (Miw) 

   Perliti   MAK 5 E / 10 E mg/m
3
 2x30 min (Miw) 

   Biološko inertni prah    10 E / 20 E 5 A / 10 A mg/m
3
 

         E  inhalabilna frakcija A  alveolna frakcija 

         Mow trenutna vrednost Miw povprečna vrednost 

8.2  Omejevanje in nadziranje eksplozij 

  Splošni zaščitni ukrepi in higienski ukrepi   
           Upoštevati je potrebno običajne previdnostne ukrepe, kot pri rokovanju s kemikalijami.  
           Izdelka ne hraniti v bližini živil in pijač.  Med uporabo izdelka, ne piti in jesti. Ob prekinitvi dela in po 
           Zaključku dela s tem izdelkom, je potrebno dobro umiti roke. Preprečiti stik z očmi in kožo. 

  Zaščita dihal 
           V ne prezračevanih prostorih in pri močni tvorbi prahu, je potrebno  namestiti  zaščitno masko za  
           prah ali celo dihalni aparat. 

  Zaščita rok 
          Ob nevarnosti za draženje kože, je potrebno nositi zaščitne rokavice (npr.Nitril-kaučuk, naravni  lateks). 

  Zaščita za oči 
        Ob nevarnosti brizganja mešanice izdelka,je potrebno nositi zaščitna očala, ki dobro tesnijo (DIN EN 166). 

  Zaščita za telo 
  Običajna delovna obleka 

  

9  Fizikalne in kemične lastnosti 

9.1  Podatki o osnovnih fizikalnih in kemičnih lastnostih 
   Oblika Prah 
   Barva Bela – svetlo siva 
   Vonj Brez vonja 

  Pomembni napotki za ohranjanje zdravja in za zaščito okolja ter za varno delo 

   Toplotna razgradnja mavca 
   v CaSO4 · ½ H2O in H2O od 140 °C  naprej 
   v CaSO4 in H2O od 700 °C  naprej 
   v CaO in SO3 od 1000 °C naprej 

   Nasipna gostota 
   Vrednost cca. 750 kg/m³ 
   Pri temperaturi  20 ° C 

   Topnost v vodi 
   Slabo topno 4 g/L 

   pH-vrednost 
   V vodni raztopini ca. 12 
   Pri temperaturi  20 ° C 

9.2  Drugi podatki  

  Jih ni. 
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10 Obstojnost in reaktivnost 

10.1 Reaktivnost 
  Nevarnosti niso poznane 

10.2 Kemijska stabilnost 
  Stabilnost izdelka pri skladiščnih pogojih pri pogojih za vgrajevanje 

10.3 Možnost nevarnih reakcij 
  Mešanje z natrijevim karbonatom in vodno raztopino povzroči tvorbo ogljikovega dioksida. 

10.4 Pogoji, ki jih je potrebno preprečiti 
  Pri izpolnjevanju navodil za skladiščenje in za uporabo je izdelek stabilen (glej točko 7). 

10.5 Nezdružljivi izdelki in materiali 
  Nobenih nezdružljivosti (intolerance) ni, ki bi izhajale iz sestave izdelka.   

10.6 Nevarne snovi pri razgradnji 
  Pri visokih temperaturah se mavec razgradi – nad temperaturo 1450°C v CaO in SO3. 

  

11 Toksikološki podatki 

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih 
  Na izdelku ni bilo izvedenih nobenih toksikoloških preiskav. 

  Primarni učinki 
  Oči Težke poškodbe oči 
  Koža Draži kožo 

  LD/LC50- vrednosti bistvene komponente 
   Kalcijev hidroksid  
   Akutna oralna toksičnost LD50 oralno podgane: 7340 mg/kg  (IUCLID) 
 Simptomi: draženje prebavnega kanala 
   Akutna toksičnost pri vdihavanju Simptomi: draženje sluznice, kašelj 
   Draženje kože Kunec: ni draženja (OECD- testna smernica 404) 
 Pri potenju/vlagi: nevarnost vnetja 
   Dodatne informacije Druge nevarne lastnosti izdelka ne morejo biti izključene. 

  Preobčutljivost 
  Ni pričakovati nobenih učinkov  

  Izkušnje iz prakse 
          Stik izdelka z očmi brez izvedbe ukrepov vodi v poškodbe oči. Dlje trajajoča uporaba in rokovanje  
           z izdelkom lahko sproži izsušitev kože in draženje kože.   

  Dodatni podatki 
  Zmes je bila uvrščena po računskem postopku  CLP-VO (EG) 1272/2008 priloga I. 

  

12 Okoljski podatki 

12.1 Toksičnost Ni podatka 

12.2 Obstojnost in časi razgrajevanja Ni podatka 

12.3 Možnost kopičenja v organizmih Ni podatka 

12.4 Mobilnost v tleh Ni podatka 

12.5 Rezultati  ocenjevanja PBT in vPvB Ni podatka 

12.6 Drugi škodljivi učinki 
  Preprečiti je potrebno uhajanje raztresanje v podtalnico,v vodna območja in v kanalizacijo.    
          Razred ogrožanja pitne vode 1 (samoocena): majhno ogrožanje pitne vode 
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13 Podatki za odstranjevanje izdelka 

13.1 Postopki obdelave odpadkov 
          Nevezane ostanke izdelka je potrebno odstranjevati, kot poseben odpadek. Preprečiti je 
          potrebno uhajanje raztresanje v podtalnico,v vodna območja in v kanalizacijo.  
 

  Koda odpadka 31445g (ÖNORM 2100): register odpadkov 
  Ime odpadka Gradbeni material na mavčni osnovi s škodljivimi primesmi. 

  Evropski katalog odpadkov 
  170801* (Gradbeni material na osnovi mavca, ki imajo primešane nevarne primesi) Pripomba:      
           EAK-koda je odvisna od izvora odpadka. To lahko vodi v drugačno uvrstitev v katalog. Odločitev o tem 
           sprejme zadnji uporabnik. 

  Embalaža 
  Popolnoma izpraznjene vreče se smejo ponovno uporabiti. 

  

14 Podatki o transportu 

  Ne predstavlja nevarne snovi v smislu določil o prevozu blaga po zraku, morju in po kopnem. 

14.1 UN-številka Odpade 

14.2 Pravilna  UN-transportna oznaka Odpade 

14.3 Razred nevarnosti pri transportu Odpade 

14.4 Skupina embalaže  Odpade 

14.5 Nevarnosti za okolje Odpade 

14.6 Posebni varnostni ukrepi za uporabnika Odpade  

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu z prilogo II sporazuma 
  MARPOL- 73/78 in v skladu s kodo I BC Odpade 

   

15 Pravni predpisi 

15.1 Predpisi za varnost, varovanje zdravja in okolja/posebni pravni predpisi za zmes 
  Ta varnostni list izpolnjuje zahteve uredbe REACH-VO (EG) št. 1907/2006. 

  Nacionalni predpisi: 
  Avstrija 
  Izdelek je skladno z ChemG 1996 razvrščen in označen kot nevaren. 
  V skladu z VO (EC) 1272/2008 priloga I, je izdelek razvrščen in označen kot nevaren. 
   
 
  Nemčija 
  Razred ogroženosti pitne vode v skladu z VwVwS z dne 17.05.1999/priloga 4. 
  WGK1 (malo ogroža pitno vodo) 

15.2 Ocena kemijske varnosti 
  Za to zmes ni bila izdelana nobena ocena kemijske varnosti. 
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16 Ostali podatki 
   Podatki se nanašajo na stanje spoznanj in izkušenj, ko jih spremljamo vseskozi. Hkrati pa ne pomenijo 
            nobenega zagorovila o lastnostih proizvoda ali ne utemeljujejo nobene pravne zavezanosti oziroma 
            pogodbene zavezanosti. Proizvod je opisan za potrebe varnostnih zahtev. Izračun o urstitvi v skladu z 
            CLP-VO (EG) št. 1272/2008, je osnovan na uvrstitvi posameznih komponent v skladu s prilogo VI 
            uredbe CLP-VO (EG) št.1272/2008, kot tudi s podatki proizvajalca. 

  Relevantni H-stavki (poglavje 3) 
   H 315 Povzroča draženje kože. 

   H 318 Povzroča hude poškodbe oči. 
   H 335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. 

  Relevantne kategorije nevarnosti 
   Draženje kože 2 Draženje kože kategorija 2 
   Poškodbe oči 1 Hude poškodbe oči kategorija 1 
   STOT(specifična 
                        toksičnost za 
                        določen organ) 3 

Specifična toksičnost na ciljne organe enkratna izpostavljenost -kategorija 3 

  

  Oddelek za izdajo varnostnega lista 
   Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH   
   Laboratorij Puchberg 
   Wiener Neustädterstr. 63, 2734 Puchberg 
   Telefon: +43 (0)2636 2203-616 Fax: +43 (0)2636 2203-625             
       E-Mail: Labor.Puchberg@saint-gobain.com 
  

  Izdaja št.  4 
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