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1. Označení látky a firmy 
 
1.1 Identifikátor produktu 

 
Látka: Polohydrát síranu vápenatého 
Synonyma: pálená sádra, polohydrát sádry, polohydrát síranu vápenatého 
 
Chemický název a vzorec: Síran vápenatý 
CaSO4 ½ H2O  
 
Obchodní názvy pro produkty skupiny polohydrát síranu vápenatého č. 120025/10: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Č. CAS: 10034-76-1 
Č. ES: 231-900-3 
 
Č. REACH: 01-2119444918-26-0183 

 
1.2 Příslušná určená použití látky a nedoporučená použití 

 
Použití látky: 

Pojivo (sádrové pojivo podle DIN EN 13 279-1 typ A pro přímé použití popř. další zpracování); 
plnivo; meziprodukt; procesní prostředky, jinak neuvedené; absorpční a adsorpční prostředky pro 
plyny nebo kapaliny 

 
 
 
 
 
1.2.1 Příslušná určená použití: 

Průmyslové použití. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MODULAN 105 Modelářská sádra 
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Komerční použití. 
Použití soukromým uživatelem. 
Výzkum, analytika, vědecká tvorba. 

  
1.2.2 Nedoporučované způsoby použití: 

Žádné. 
 

1.3 Údaje k dodavateli, který bezpečnostní datový list poskytuje 
 
Jméno: Meffert aG Farbwerke 
Adresa: Sandweg 15, D- 55543 Bad Kreuznach 

           Tel. č.:            +49 (0) 671 / 870-301 

           Fax:            +49 (0) 671 / 870-397 
 

 
1.4 Číslo tísňového volání 
 
Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2 (Adresse), tel. č. :  
+420224 91 92 93;  +420224 91 54 02 

 
2. Možná nebezpečí 
 
2.1 Klasifikace látky 
 
2.1.1 Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 

Látka není klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008  
[EU-GHS/CLP] 

 
2.1.2 Klasifikace podle směrnice 67/548/EWG 

Látka není klasifikována jako nebezpečná ve smyslu 67/548/EHS. 
 
2.2 Prvky označení 
 

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] 
Látka není klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] 

 
2.3 Jiná nebezpečí 

 
Žádná zvláště zmíněná nebezpečí. V každém případě respektujte 
informace bezpečnostního datového listu. 

 
 

Možné škodlivé fyzikálně chemické účinky: 

Žádná zvláště zmíněná nebezpečí.  
 

Možné nepříznivé účinky na osoby a možné symptomy:  
Žádná zvláště zmíněná nebezpečí. 
 

 
Možnost nepříznivých účinků na životní prostředí: 
Žádná zvláště zmíněná nebezpečí. 
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Jiné škodlivé účinky: 
Při drcení v suchém stavu může vznikat větší množství prachu.  

 
3. Složení/údaje k jednotlivým složkám 

 
3.1 Látky 

 
Název látky 
Síran vápenatý 
CaSO4 ½ H2O  

 
Č. ES: 231-900-3 
 
Č. REACH: 01-2119444918-26-0183 
 
Č. CAS: 10034-76-1 

 
Stabilizátor: Žádné 
Nečistoty: Žádné nečistoty, které jsou relevantní pro klasifikaci a označení. 

 Dodatečné pokyny: Žádné 

 

 
4. Opatření pro první pomoc 
 
4.1 Popis opatření pro první pomoc 
 

Všeobecné pokyny 
Žádné nežádoucí efekty při použití látky přiměřeném určení. Pokud lze přesto očekávat účinky, je 
nutné respektovat následující doporučení: 

 
Po vdechnutí: 
Po vdechnutí větších množství prachu zajistit čerstvý vzduch. 
Při zástavě dechu zahájit umělé dýchání. 
Při dýchacích potížích přísun kyslíku. Vyhledat lékařskou pomoc. 

 
Po kontaktu s kůží: 
Při nevolnosti omývat kůži velkým množstvím vody minimálně 15 minut.  
Ihned svléknout a odstranit znečištěný oděv a obuv. Vyhledat lékařskou pomoc. 
Oděv před novým použitím vyperte. Obuv před novým použitím vyčistěte. 
 
Po kontaktu s očima: 
Při styku s očima okamžitě při otevřených víčkách oplachovat 10 až 15 minut 
pod tekoucí vodou a vyhledat lékaře.  
 
Po požití: 
Vyvolat zvracení, pokud je postižená osoba při vědomí. 
Vyhledat lékařskou pomoc. 

 
Pokyny pro lékaře: 
S pokožkou snášenlivá neutrální sůl. Nejsou známy žádné alergické reakce. 
Rozpustný prach. 
 

4.2 Nejdůležitější akutní nebo opožděné symptomy a účinky 
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Nejsou známy žádné specifické symptomy nebo účinky. 
 
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci nebo zvláštního ošetření 

Irelevantní. 
 

 
5. Opatření pro likvidaci požáru 

 
5.1 Hasicí prostředky 

 
Vhodné hasicí prostředky:  Provádění hašení přizpůsobit okolí. Nevhodné hasicí 
prostředky: Žádné. 
 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky: Žádné. 
 
5.3 Pokyny pro likvidaci požáru 

Produkt sám nehoří. Provádění hašení přizpůsobit okolí. 
 

Speciální ochranné vybavení při likvidaci požáru: 
Žádné. 

 

 
6. Opatření při neúmyslném úniku 
 
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 
 

Personál neškolený pro nouzové případy a zásahové síly: 
Zajistit dostatečné větrání. 
Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky. 
Vyvarovat se vzniku prachu. 

 
Nebezpečí uklouznutí. 
 

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí: 
Nejsou nutná zvláštní opatření na ochranu životního prostředí. 

  
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 
 

Zabránění šíření 
Použitelné jsou veškeré nádoby vhodné pro pevné látky. 

 
 
 
 

Postup čištění 
Mechanicky zachytit a ve vhodných nádobách předat na likvidaci. 
Pevné látky pro předcházení prašnosti zachytit za mokra nebo 
vysát.  
 

 
6.4 Odkaz na jiné části 

Žádné. 

 
7. Manipulace a skladování 
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7.1 Opatření pro bezpečnou manipulaci 
 

Ochranná opatření: 
Nejsou potřebná zvláštní opatření při použití přiměřeném určení. 
 
Předcházet: 
Vytváření/vznik prachu 
Vdechování prachu/částic 
Kontakt s očima 
 
Protipožární opatření: 
Produkt sám nehoří. 
Nejsou nutná zvláštní protipožární opatření. 

 
Opatření pro zabránění vzniku aerosolu nebo prašnosti: 
Pokud je to technicky možné, používejte zařízení s lokálním odsáváním. 

 
Opatření na ochranu životního prostředí: 
Nejsou potřebná zvláštní opatření na ochranu životního prostředí při použití přiměřeném 
určení. 
 
Pokyny k všeobecné hygieně provozu: 
Na pracovišti nejíst, nepít, nekouřit a nešňupat. 
Před přestávkami a po ukončení práce umýt ruce. 
Potřísněný pracovní oděv nesmí být nošen mimo pracovní oblast. 

 
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 
 

Technická opatření a skladovací podmínky: 
 Materiály balení: 
Uchovávat/skladovat pouze v původním obalu. 
 
Požadavky na skladovací prostory a nádoby: 
Žádné. 

 
 
 
 

Pokyny pro společné skladování: 

Skladová třída: 
Nehořlavé pevné látky. 

 
Další údaje ke skladovacím podmínkám: 

Skladování podle BREF „Emise ze skladování“ 
http://eippcb.jrc.es/reference/ 

 
7.3 Specifická konečná použití: 

Doporučení: 
Profesní řešení: 

 

 
 
 

http://eippcb.jrc.es/reference/
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8. Omezení a hlídání expozice / osobní ochranné pomůcky 
 

8.1 Kontrolní parametry 
 

8.1.1  Mezní hodnota vztažená k pracovišti: 
Látka Prach,  

alveolární frakce 

  Mezní hodnota – 
8 h Střední 
hodnota 

Mezní hodnota – 
krátkodobá 
expozice 

  mg/m³ mg/m³ 
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Německo 
(TRGS 900) 

3 A 6 A 

Německo (DFG) 1,5 A   
 

Látka Prach,  
vdechovatelná frakce 

  Mezní hodnota 
– 8 h Střední 
hodnota  

Mezní 
hodnota – 
krátkodobá 
expozice  

  mg/m³ mg/m³ 

Německo 
(TRGS 900) 

10 E 20 E 

Německo 
(DFG) 

4 E   

 

Látka Síran vápenatý 

   Mezní hodnota 
– 8 h Střední 
hodnota  

Mezní hodnota 
– krátkodobá 
expozice  

   mg/m³ mg/m³ 

 Německo (TRGS 
900) 

6 A   

 Německo (DFG) 4 E   

   1,5 A   

 
  

 
   Poznámky   

Německo (AGS) Střední hodnota 
15 minut, 

nerozpustné 
složky 

 

Německo (DFG) nerozpustné 
složky 

 

 
 
 
 
 

8.1.2. Biologické mezní hodnoty: 
Žádné. 
 

8.1.3 Technická opatření pro předcházení expozice: 
Lokální větrání při použití v místnostech. 
Prachový filtr v komínu při průmyslovém použití. 

 

8.1.4 Dodatečné mezní hodnoty expozice při podmínkách zpracování: 
 

Hodnoty DNEL/DMEL a PNEC: 
 

Hodnoty DNEL:  

Způsob expozice: 
 

Typ expozice DNEL (pracovník) 
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Inhalace  Krátkodobá, 
opakovaná a akutní 
 

5082 mg/m3 

Dlouhodobá, 
opakovaná 

21,17 mg/m³ 

 

Způsob expozice: 
 

Typ expozice DNEL (spotřebitel) 

Inhalace  Krátkodobá, 
opakovaná a akutní 
 

3811 mg/m3 

Dlouhodobá, 
opakovaná 

5,29 mg/m³ 

Požití 
 

Krátkodobá, 
opakovaná a akutní 
 

11,4 mg/kg týden/den 

Dlouhodobá, 
opakovaná 

1,52 mg/kg týden/den 

 

PNECS: 

PNEC Poznámky 

Voda Není akutně toxický pro ryby, bezobratlé, řasy a 
mikroorganismy při koncentracích testovaných ve 
studiích. Akutní toxicita síranu vápenatého pro ryby, 
bezobratlé, řasy a mikroorganismy je všeobecně vyšší 
než maximální testované koncentrace a větší než 
maximální rozpustnost síranu vápenatého ve vodě.  

Sediment Nepoužitelné kvůli všeobecnému rozšíření iontů 
vápníku a síry v životním prostředí.  

Půda 
 

Nepoužitelné kvůli všeobecnému rozšíření iontů 
vápníku a síry v životním prostředí.  

Čističky 100 mg/L 

 
 
 
8.2 Omezení a hlídání expozice 

Viz část 7 

 
9. Fyzikální a chemické vlastnosti  

 
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
 

Vzhled 
Skupenství: Pevné. Krystalický prášek / granulát. 
Barva: Různé barvy – bílá, béžová, světle žlutá, šedá nebo načervenalá. 
Zápach: neutrální 

 
hodnota pH (při 20 °C): ve stavu při dodání: irelevantní 

ve vodním roztoku: 6…8 
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Bod tání/bod zamrzání: 1450 °C 
Bod varu: Irelevantní 
Bod vzplanutí: Irelevantní 
Zápalnost: nehořlavý 
Spodní/horní bod vznícení/bod exploze: Irelevantní 
Tlak páry: Irelevantní 
Hustota (g/cm3): 2,62 g/cm3  
Sypná hustota (kg/m3): cca 900 
Rozpustnost ve vodě (20°C v g/l): cca 6 g/l 
Rozdělovací součinitel n-oktanol/voda (log Po/w): Produkt/látka je anorganický/á. 
Teplota samovznícení: Irelevantní 

 
Teplota rozkladu (°C):  

 
v CaSO4 a H2O cca 700°C  (cca 973 K) 
v CaO a SO3  cca 1000 °C  (cca 1273 K) 

 
Výbušné vlastnosti: Není výbušný 
Oxidační vlastnosti: Neoxiduje 

 
9.2 Jiné údaje:  Žádné. 
 

 
10. Stabilita a reaktivita 
 
10.1 Reaktivita 

Nepřípustné materiály: Nejsou známy žádné nepřípustné materiály. 
 
10.2 Chemická stabilita 

Látka je za normálních, běžných a schválených podmínek manipulace a skladování 
stabilní z hlediska teploty a tlaku. 

 
10.3 Možnost nebezpečných reakcí 

Míchání s vodními roztoky uhličitanu sodného vede ke vzniku kysličníku uhličitého. 
 
10.4 Nepřípustné podmínky 

Kontaminace bakteriemi redukujícími síru a vodou za anaerobních podmínek 
 
10.5 Neslučitelné materiály 

Nejsou známy žádné neslučitelné materiály. 
 
 
10.6 Nebezpečné produkty rozpadu 

Rozpad začíná nad: 1450 °C 
Rozpad za vzniku oxidu sírového a kysličníku vápenatého 

 

 
11. Toxikologické údaje 
 
11.1 Údaje k toxikologickým účinkům 
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12. Údaje ve vztahu k životnímu prostředí 
 

Relevantní třída nebezpečí Účinná dávka Druhy Metoda Poznámka 
Akutní orální toxicita LD50 

> 1581 mg/kg bw 
Krysa OECD 420  

Akutní dermální toxicita irelevantní   Žádná dermální toxicita z důvodu 
nízkého potenciálu absorpce 

Akutní inhalativní toxicita LC50 > 2,61 mg/L Krysa OECD 403 Maximální podaná dávka  

Leptavý a dráždivý účinek na 
kůži 

irelevantní Králík OECD 404 Nedráždivé 

Vážné poškození/podráždění očí irelevantní Králík OECD 405 Nedráždivé 

Senzibilizace dýchacích 
cest/kůže 

irelevantní Morče OECD 406 Žádná látka senzibilizující kůži 

Mutagenita zárodků 
 

irelevantní Testy in 
vitro 

 
 
 

Myš 

OECD 471 
OECD 476 

 
 
 

OECD 474 

Není mutagenní 
 
 
 
 
Není mutagenní 

Karcinogenita irelevantní   Žádné karcinogenní účinky síranu 
vápenatého 

Toxicita pro reprodukci NOAEL 
790 mg/kg bw 

 

Krysa OECD 422 Nebyly pozorovány známky toxicity 
pro reprodukci 

STOT při jednorázové expozici irelevantní   Nebyly pozorovány známky toxicity 
pro orgány v krátkodobém testu 

STOT při opakované expozici irelevantní   Žádné známky toxicity pro 
specifické cílové orgány při 
opakovaném podání síranu 
vápenatého  

Nebezpečí aspirace irelevantní   Nebezpečí aspirace se 
nepředpokládá 
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12.1 Toxicita 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po neutralizaci již nebyla pozorována toxicita. 
 

Látka může hydrolyzovat na ionty vápníku a síry. 
Uvedené efekty lze částečně odvodit pro produkty rozpadu. 
 

Údaje ve vztahu k životnímu prostředí byly měřeny na hydrolyzovaném produktu. 
 

12.2 Perzistence a odbouratelnost 
 

Abiotické odbourávání, fyzikální a fotochemické odbourávání: 
 

Produkt v přítomnosti vody rychle hydrolyzuje na: 
ionty vápníku a síry 
Jednotlivé komponenty lze z vody odstranit obtížně. 

 

Žádná fotochemická eliminace. 
 

Biologické odbourávání: 
 

Metody pro stanovení biologické odbouratelnosti nelze aplikovat na 
anorganické látky. 
 

Anorganický produkt, biologickým procesem čištění nelze z vody 
eliminovat. 

 

12.3 Biologický akumulační potenciál  
 

Vzhledem k rozdělovacímu koeficientu n-oktanol/voda se 
neočekává hromadění v organismech. 
Žádné upozornění na potenciál biologické akumulace. 
Údaje ve vztahu k životnímu prostředí byly měřeny na hydrolyzovaném produktu. 
Podle zkušeností je tento produkt inertní a není biologicky odbouratelný. 

 
 
 
12.4 Mobilita v půdě 
 

Pevná látka rozpustná ve vodě. 
Přirozená složka v půdě. 

Vodní toxicita Účinná 
dávka 

Doba 
expozice 

Druhy Metoda Hodnocení Poznámka 

Akutní toxicita pro 
ryby 

LC50 
>79 
mg/L 

96 h Medaka 
japonská  

OECD 
203 

Neškodný až do 
testované 
koncentrace. 

Limitní test 
 
 

Akutní toxicita pro 
dafnie 

EC50 
>79 
mg/L 

48 h Daphnia 
magna 

OECD 
202 

Neškodný až do 
testované 
koncentrace. 

Limitní test 
 

Akutní toxicita pro 
řasy 

E50 > 
79 mg/L 

72 h Selenastrum 
capricornutum 

OECD 
201 

Neškodný až do 
testované 
koncentrace. 

Limitní test 
 

Toxicita pro 
mikroorganismy v 
čističkách 
 
 

EC 50 
>790 
mg/L 

3 h Aktivovaný 
kal 

OECD 
209 

Neškodný pro 
mikroorganismy 
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Při vniknutí do zeminy je produkt mobilní a může znečistit spodní vody. 
 
12.5 Výsledky hodnocení PBT a vPvB 

Tato látka nesplňuje kritéria pro zařazení jako PBT nebo vPvB. 
 
12.6 Jiné škodlivé účinky: 
 

Podle kritérií pro klasifikaci ES a pro označení „nebezpečný životnímu prostředí“ není 
látka/produkt označen jako nebezpečný životnímu prostředí. 
 
Na základě disponibilních dat k eliminovatelnosti/odbourávání a potenciálu biologické 
akumulace jsou dlouhodobé škodlivé účinky na životní prostředí nepravděpodobné. 
 
Údaje k ekologii se vztahují k hlavním složkám. 

 

 
13. Pokyny k likvidaci 
 
13.1 Zacházení s odpadem 
 

Produkt: 
 Likvidace podle ES směrnic 75/442/EHS a 91/689/EHS o odpadech a nebezpečných 
odpadech vždy v platném vydání. 

 
Kód odpadu dle vyhlášky o odpadech (AVV):  

 
01 04 10 Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07 
01 04 13 Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod kódem 01 04 07 

 
10 12 Odpady z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv 
10 12 06 Vyřazené formy 
 

10 13 Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných 
10 13 06 Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod číslem 10 13 12 a 10 13 13) 

 
17 08 Stavební materiály na bázi sádry 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

 
 

17 09 Ostatní stavební a demoliční odpady 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod číslem 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

 
 
 
 
 
 
 
 

Přiřazení kódů odpadu/označení odpadu se musí provádět specificky podle EAKV oborů a 
procesů.  
Odpad musí být až do recyklace uložen odděleně od jiných druhů odpadu. 
 
Obal: 
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Nekontaminované a zbytků zbavené obaly mohou být předány na recyklaci. 
 
Jiné pokyny:  
 
Produkt: 
Produkt může být bez omezení dále používán, pokud není kontaminován. 
 
Odpad: 
Recyklace v zařízeních s povolením pro výše uvedené kódy odpadu. 
Přijímání odpadů na skládky pro neinertní odpady podle rozhodnutí 2003/33/EC. 

 

 
14. Údaje pro přepravu  
 

Nejde o nebezpečné zboží ve smyslu těchto přepravních předpisů. 
 

14.1 Č. OSN: Žádné. 
14.2 Náležitý název OSN pro zásilku: Irelevantní. 
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: Irelevantní. 
14.4 Skupina balení: Irelevantní. 
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: Žádné. 
14.6 Zvláštní ochranná opatření pro uživatele: Žádné. 
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC: Irelevantní.  

 

 
15. Právní předpisy 
 
15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního 

prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky 
 

Předpisy EU 
 
Látka není klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008  
[EU-GHS/CLP] 

 
Látka není klasifikována jako nebezpečná ve smyslu 67/548/EHS 
 
Národní předpisy 
Třída ohrožení vod: 
slabě ohrožující vodu (WGK 1). 
 
TRGS 559 Minerální prach  
TRGS 900 Mezní hodnoty pracoviště (síran vápenatý, všeobecná mezní hodnota prašnosti) 

 
 
 
15.2 Hodnocení chemické bezpečnosti: 

irelevantní, protože látka není klasifikována jako nebezpečná podle nařízení  
(ES) č. 1272/2008 [CLP] 

 

 
16. Ostatní údaje 
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16.1 Změnová dokumentace: 
 

16.2 Znění H-vět a P-vět (číslo a plný text): Žádné. 
 
 
16.3 Pokyny pro školení: 
 

Pokyny pro školení o zdraví a bezpečnosti na www.eurogypsum.org 
- Ruční manipulace s břemeny 

 
16.4 Jiné údaje: 

 
Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají podle nejlepšího vědomí našim znalostem při 
vydání. Informace by Vám měly poskytnout záchytné body pro bezpečné zacházení s produktem 
uvedeným v tomto bezpečnostním listu při skladování, zpracování, přepravě a likvidaci. Údaje 
nejsou přenosné na jiné produkty. Pokud v tomto bezpečnostním datovém listu uvedený produkt 
je přidáván k jiným materiálům, je s nimi míchán nebo zpracováván, nebo je podrobován úpravě, 
nemohou být údaje v tomto bezpečnostním listu, pokud z něj výslovně nevyplývá něco jiného, 
přenášeny na takto vyrobený nový materiál. 


