Karta Charakterystyki
Zgodna z Rozporz dzeniem (EC) Nr 1907/2006 (REACH)
Cement
Data aktualizacji 2013-02-04

SEKCJA 1:
1.1

Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsi biorstwa

Identyfikator produktu

Cement – Cementy powszechnego u ytku wg EN 197-1
Substancja

EINECS

CAS

Klinkier
portlandzki

266-043-4

65997-15-1

Py y
z
produkcji
cementu
portlandzkiego

270-659-9

68475-76-3

*

Rodzaj zagro enia
Ryzyko
powa nego
uszkodzenia oczu.
Podra nienie skóry i STOT
SE, powa ne uszkodzenie
oczu
Powa ne uszkodzenie oczu
podra nienie skóry i STOT
SE, powa ne uszkodzenie
oczu

Nr rejestracji REACH
Klinkier cementowy jest
wy czony z obowi zku
rejestracji: Art. 2, 7(b) i
Za cznik V.10 REACH
01-2119486767-17
0012

* numer dotyczy cementu portlandzkiego jednak obejmuje równie klinkier portlandzki

1.2

Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Cementy s stosowane w instalacjach przemys owych do produkcji materia ów wi
cych dla
budownictwa oraz betonu, zapraw, tynków oraz betonu prefabrykowanego.
Cementy powszechnego u ytku oraz mieszaniny je zawieraj ce (spoiwa hydrauliczne) s stosowane
zarówno w warunkach profesjonalnych jak i przez indywidualnych u ytkowników w budownictwie
wewn trz i na zewn trz pomieszcze . Zidentyfikowane zastosowania cementu i mieszanin go
zawieraj cych obejmuj stosowanie produktu w postaci suchej oraz mokrej (zaprawy).
PROC

Zidentyfikowane zastosowanie – opis zastosowania

Produkcja

Profesjonalne/
przemys owe
wykorzystanie

Materia u budowlanego
2
3
5
7
8a

8b

9
10
11
13

Zastosowanie w zamkni tym procesie technologicznym ze
sporadycznym, kontrolowanym nara eniem
Zastosowanie w zamkni tym procesie wsadowym (synteza lub
wytwarzanie)
Mieszanie we wsadowych procesach wytwarzania preparatów* lub
wyrobów (wieloetapowy i/lub znacz cy kontakt).
Napylanie przemys owe
Przenoszenie substancji lub preparatu (za adunek/roz adunek) do/z
naczy /d ych pojemników w pomieszczeniach nieprzeznaczonych
do tego celu
Przenoszenie substancji lub preparatu (za adunek/roz adunek) do/z
naczy /du ych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do
tego celu
Przenoszenie substancji lub preparatu do ma ych pojemników
(przeznaczon do tego celu lini do nape niania wraz z wa eniem)
Nak adanie p dzlem lub wa kiem
Napylanie przemys owe
Obróbka wyrobów przemys owych poprzez zamaczanie lub

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
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zalewanie
14 Wytwarzanie mieszanin lub wyrobów poprzez tabletkowanie,
prasowanie, wyciskanie, granulowanie
19
czne mieszanie, podczas którego dochodzie do bliskiego kontaktu
z substancj . Dost pne s jedynie rodków ochrony osobistej
22 Potencjalnie
zamkni te
operacje
przetwarzania
z
minera ami/metalami w podwy szonej temperaturze. Warunki
przemys owe
26 Magazynowanie litych substancji nieorganicznych w temperaturze

1.3

X

X
X
X

X

X

Dane dotycz ce dostawcy Karty Charakterystyki

Nazwa firmy: Dyckerhoff Polska Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci
Pe en adres: ul. Zak adowa 3; 26 – 052 Nowiny
Numer telefonu: tel. 0 41 346 60 00, fax. 0 41 346 66 75
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za KCh: reach@dyckerhoff.com

1.4

Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego:

Instytut Medycyny Pracy w odzi: 042 657 99 00; 042 631 47 67
Informacja jest dostarczana w nast puj cych j zykach: polski

SEKCJA 2:
2.1

Identyfikacja zagro

Klasyfikacja mieszaniny

Zgodnie z Dyrektyw 1999/45/EC
Xi Produkt dra ni cy
R37/38 Dzia a dra ni co na drogi oddechowe i skór
R41 Ryzyko powa nego uszkodzenia oczu
R43 Mo e powodowa uczulenie w kontakcie ze skór
Py cementowy mo e dzia

dra ni co na uk ad oddechowy.

Po kontakcie cementu z wod np. podczas przygotowywania betonu lub zaprawy lub gdy cement
zwilgotnieje mo e wytworzy si rodowisko silnie alkaliczne.
W zwi zku z wysok alkaliczno ci , mokry cement mo e dzia
dra ni co na skór i oczy.
W niektórych przypadkach, ze wzgl du na zwarto
alergiczne.

rozpuszczalnego Cr(VI) mog wyst pi reakcje

Zawarto
rozpuszczalnego chromu (VI) w cemencie wynikaj ca z jego sk adu naturalnego lub
zastosowania rodków redukuj cych jest poni ej 2 mg/kg (0, 0002%) ca kowitej suchej masy i jest
ograniczana zgodnie z przepisami wymienionymi w sekcji 15.
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2.2

Elementy oznakowania

Zgodnie z Dyrektyw 1999/45/WE

Xi– Produkt
dra ni cy

Xi Produkt dra ni cy
R37/38 Dzia a dra ni co na drogi oddechowe i skór
R41 Ryzyko powa nego uszkodzenia oczu
R43 Mo e powodowa uczulenie w kontakcie ze skór
S2 Chroni przed dzie mi
S22 Nie wdycha py u
S24/25 Unika zanieczyszczenia skóry i oczu
S26 Zanieczyszczone oczy przemy natychmiast du ilo ci wody i zasi gn porady lekarza
S36/37/39 Nosi odpowiedni odzie ochronn , odpowiednie r kawice ochronne i okulary lub ochron
twarzy
S46 W razie po kni cia niezw ocznie zasi gnij porady lekarza – poka opakowanie lub etykiet

2.3

Inne zagro enia

Cementy powszechnego u ytku nie spe niaj kryteriów dla PBT lub vPvB zgodnych z za cznikiem XII
REACH (Rozporz dzenie (EC) Nr 1907/2006).

SEKCJA 3:
3.1

Sk ad/informacja o sk adnikach

Mieszaniny

Cementy powszechnego u ytku zgodnie z norm PN-EN 197-1
St enie
(wagowe w
Substancja
Numer rejestracyjny EINECS
cemencie)
[%]
Klinkier portlandzki

5-100

Nie ma zastosowania

Py y z produkcji cement
portlandzkiego

0-5

01-2119486767-170012

Reduktor chromu siarczan (VI) elaza (II)
jednowodny

0-1

Gips (anhydryt)
reagips

0- 7

Kamie wapienny

0-35

el wielkopiecowy

0-95

01-2119513203-57

Klasyfikacja
67/548/EEC
CAS
Symb.
R
[C&L]
R37
R38
266-043-4 65997-15-1 Xi
R41
R43
270-659-9 68475-76-3

Xi

R37
R38
R41
R43

231-753-5 7720-78-7

Xn
Xi

R22
R36
R38

Nie ma zastosowania
01-2119444918-26

231-900-3

Nie ma zastosowania

215-279-6 1317-65-3

01-2119487456-25

266-002-0 65996-69-2

7778-18-9
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Popió lotny
krzemionkowy

0-35

Dodatki

0-1

931-322-8

CAS

EINECS

Numer
rejestracyjny

enie (wagowe
w cemencie)

Sk adniki mieszaniny potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia
Klasyfikacja
67/548/EEC
Symb. R
[C&L]

Klasyfikacja - Rozporz dzenie 1272/2008
Klasa zagro enia i
kategoria

Zwrot wskazuj cy rodzaj
zagro enia

65997-15-1
68475-76-3
7720-78-7

266-043-4
270-659-9
231-753-5

Nie ma
zastosowania
01-2119486767-17-0012
01-2119513203-57 -

5-100%
0-5%
0-1%

Reduktor chromu - siarczan
(VI) elaza (II) jednowodny

Py y z produkcji cement
portlandzkiego

Klinkier portlandzki

St

Substancja

3.2

01-2119491179-27

Xi

Xi

R37
R38
R41
R43

R37
R38
R41
R43

STOT SE 3
H335:
Mo e
powodowa
Dzia anie
ce/dra ni ce na podra nienie dróg oddechowych
skór kat 2
H315: Dzia a dra ni co na skór
Powa ne
uszkodzenie H318:
Powoduje
powa ne
oczu/dzia anie dra ni ce na uszkodzenie oczu
oczy kat 1
H317: Mo e powodowa reakcj
Dzia anie
uczulaj ce
na alergiczn skóry
skór kat 1
STOT SE 3
H335:
Mo e
powodowa
Dzia anie dra ni ce na skór podra nienie dróg oddechowych
kat 2
H315: Dzia a dra ni co na skór
Powa ne
uszkodzenie H318:
Powoduje
powa ne
oczu/dzia anie dra ni ce na uszkodzenie oczu
oczy kat 1
H317: Mo e powodowa reakcj
Dzia anie
uczulaj ce
na alergiczn skóry
skór kat 1

R22
Xn, Xi R36
R38
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SEKCJA 4:
4.1

rodki pierwszej pomocy

Opis rodków pierwszej pomocy

Uwagi ogólne
Dla udzielaj cych pierwszej pomocy nie s wymagane rodki ochrony osobistej. Nale y unika
kontaktu z mokrym cementem lub mokrymi mieszaninami zawieraj cymi cement.
Po kontakcie z oczami
Nie trze oczu aby zapobiec mechanicznemu uszkodzeniu rogówki.
Wyj soczewki kontaktowe, je li s . Pochyli g ow w kierunku zanieczyszczonego oka, otworzy
szeroko powieki i dok adnie wyp uka du
ilo ci czystej wody przez co najmniej 20 minut aby
usun
wszystkie zanieczyszczenia. Unika p ukania niezanieczyszczonego oka. Je eli to mo liwe
ywa wody izotonicznej (0.9% NaCl). Skontaktowa si z lekarzem i/lub okulist .
Po kontakcie ze skór
Suchy cement usun i obficie sp uka skór wod .
Mokry/wilgotny cement sp uka du ilo ci wody.
Zdj zanieczyszczone ubranie, obuwie, zegarki itp. i wyczy ci przed ponownym u yciem.
W przypadku jakichkolwiek podra nie lub oparze skontaktowa si z lekarzem.
Po wdychaniu
Przenie osob na wie e powietrze. Gard o oraz kana y nosowe powinien si oczy ci z py u
samoczynnie. Skontaktowa si z pomoc medyczn . Kontakt z lekarzem powinien nast pi przy
sta ym podra nieniu lub pó niejszych objawach dyskomfortu takich jak kaszel i inne
Po spo yciu
Nie wywo ywa wymiotów. Je eli poszkodowany jest przytomny wyp uka usta wod oraz poda du
ilo wody do picia. Niezw ocznie skontaktowa si z pomoc medyczn lub skontaktowa si z
centrum zatru .

4.2

Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara enia

Oczy
Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami mo e spowodowa
nieodwracalne obra enia.

powa ne i potencjalnie

Skóra
Cement przy przed onym kontakcie mo e dzia
dra ni co na wilgotn skór (spocon lub
wilgotn ), wielokrotny kontakt mo e dzia
uczulaj co.
Przed ony kontakt py u cementowego z mokr skór mo e powodowa podra nienia, stany zapalne
lub oparzenia. Kontakt mo e przebiega bez odczucia bólu (np. podczas kl kania w spodniach w
mokrym betonie).
Wi cej szczegó ów w odno niku (1).
Wdychanie
Wielokrotne wdychanie py u cementowego przez d
chorób uk adu oddechowego.

szy okres czasu zwi ksza ryzyko rozwoju

rodowisko
W warunkach normalnego wykorzystania cementy powszechnego u ytku nie jest niebezpieczny dla
rodowiska.

4.3

Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i
szczególnego post powania z poszkodowanym

W momencie kontaktu z pomoc lekarsk nale y mie ze sob KCh.
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SEKCJA 5:
5.1

Post powanie w przypadku po aru

rodki ga nicze

Cement jest niepalny.

5.2

Szczególne zagro enia zwi zane z substancj lub mieszanin

Cement jest niepalny i niewybuchowy oraz nie wywo uje ani nie podtrzymuje spalania innych
materia ów.

5.3

Informacja dla stra y po arnej

Cement nie stwarza zagro enia po arowego.
wymagany.

SEKCJA 6:

aden specjalny sprz t dla stra y po arnej nie jest

Post powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
rodowiska

6.1

Indywidualne rodki ostro no ci, wyposa enie ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych

6.1.1

Dla osób nienale

cych do personelu udzielaj cego pomocy

Nosi sprz t ochronny okre lony w sekcji 8 i post powa zgodnie z wytycznymi sekcji 7.

6.1.2

Dla osób udzielaj cych pomocy

Nie s wymagane adne procedury.
Jednak e w przypadku wysokiego zapylenia nale y zastosowa
oddechowego.

6.2

sprz t ochronny uk adu

rodki ostro no ci w zakresie rodowiska

Zabezpieczy przed dostaniem si du ych ilo ci cementu do zbiorników, cieków wodnych, kanalizacji i
cieków.

6.3

Metody i materia y zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si
ce do usuwania ska enia

ska enia i

Suchy cement
Zebra rozsypany materia w stanie suchym je eli to mo liwe.
Stosowa suche metody oczyszczania takie jak odkurzanie (sprz t przemys owy wyposa ony w
wysoko efektywne filtrowanie (EPA i HEPA, EN 1822-1:2009 lub podobne), które nie powoduj
rozpylania. Nigdy nie stosowa spr onego powietrza.
Alternatywnie wytrze py na mokro u ywaj c mopa, mokrych szczotek, sprejów wodnych lub w a
(unika rozpylania do powietrza) i usun szlam.
Je eli to nie mo liwe usuwa na mokro (patrz mokry cement).
Je eli czyszczenie na mokro lub odkurzanie nie jest mo liwe i pozostaje mo liwo usuwania na
sucho nale y upewni si , e pracownicy stosuj w ciwy sprz t ochrony osobistej i nie powoduj
rozpylania.
Unika wdychania py u cementowego i jego kontaktu ze skór . Umie ci rozsypany materia w
pojemniku. Zabezpieczy przed sk adowaniem zgodnie z sekcj 13.
Mokry cement
Zebra mokry cement i umie ci w pojemniku. Odczeka a materia wyschnie i zwi e przed
sk adowaniem zgodnym z sekcj 13.
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6.4

Odniesienie do innych sekcji

Szczegó y w sekcji 8 i 13.

SEKCJA 7:

Post powanie z
magazynowanie

substancjami

i

mieszaninami

oraz

ich

Nie stosowa ani nie sk adowa w pobli u ywno ci, napojów lub materia ów tytoniowych.

7.1

rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powania

7.1.1

rodki ochronne

Stosowa si do zalece z sekcji 8.
W trakcie czyszczenia suchego cementu stosowa si do sekcji 6.3.
rodki ochrony przeciwpo arowej
Nie maj zastosowania.
rodki zapobiegaj ce rozpylaniu
Nie zamiata . Stosowa suche metody czyszczenia, nie powoduj ce rozpylania - odkurzacze.
rodki ochrony rodowiska
Nie istniej szczególne rodki.

7.1.2

Informacje dotycz ce ogólnej higieny pracy

Nie stosowa , przechowywa w pobli u jedzenia, napoi i materia ów tytoniowych.
W rodowisku zapylonym stosowa mask i okulary ochronne.
ywa r kawic aby unikn kontaktu ze skór .

7.2

Warunki bezpiecznego magazynowana,
cznie
dotycz cymi wszelkich wzajemnych niezgodno ci

z

informacjami

Cement luzem przechowywa
w wodoodpornych (wewn trzne skraplanie powinno by
zminimalizowane) czystych i zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem warunkach.
Aby unikn
zagro
zwi zanych tworzeniem narostów, osuni
nie wchodzi do obszarów
sk adowania (silos, przedzia adunkowy, cysterna lub okolice cian przy sk adach bez zastosowania
odpowiednich procedur bezpiecze stwa.
Cement mo e utworzy narost lub przywiera do cian na ograniczonym obszarze. Nast pnie mo e
si uwolni , zsun , lub spa niespodziewanie.
Cement workowany powinien by przechowywany w zamkni tych opakowaniach, oddzielony od
gruntu w ch odnych suchych warunkach, zabezpieczonych przed gwa townymi ci gami powietrznymi
w celu unikni cia obni enia jako ci.
Worki powinny by uk adane w uk adzie zapewniaj cym stabilno .
Nie stosowa aluminiowych pojemników.

7.3

Szczególne zastosowanie(-a) ko cowe

Brak dodatkowych informacji dla szczególnych zastosowa (patrz sekcja 1.2).

7.4

Ograniczanie i kontrola zawarto ci rozpuszczalnego Cr (VI)

W cementach z redukowan zawarto ci Cr (VI) zgodnie z przepisami z punktu 15 w ciwo ci
zredukowanej zawarto ci zmieniaj si z okre lonym czasem. Dlatego opakowania z cementem oraz/i
dokumenty transportowe powinny zawiera informacj o czasie dzia ania reduktora. Warunki oraz
okres przechowywania powinny by w ciwie dostosowane tak aby utrzyma w ciwo ci reduktora i
utrzymywania si zawarto ci rozpuszczalnego Cr (VI) poni ej poziomu 0,0002% w przeliczeniu na
ogóln such mas cementu zgodnie z EN 196-10:2008
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SEKCJA 8:
8.1

Kontrola nara enia/ rodki ochrony indywidualnej

Parametry dotycz ce kontroli

DNEL wdychanie (8h): 2 mg/m3
DNEL skóra:
nie ma zastosowania
DNEL spo ycie:
nie ma odniesienia
DNEL odnosi si do py u respirabilnego. Narz dzie zastosowane do oszacowania ryzyka (MEASE)
odnosi o si do frakcji wdychalnej. W wyj ciowych wnioskach i analizie oceny ryzyka zastosowany
zosta wi c odpowiedni margines bezpiecze stwa.
Na podstawie dost pnych bada oraz do wiadcze nie jest dost pny DNEL dla nara enia skóry,
Poniewa cement jest sklasyfikowany jako dra ni cy kontakt ze skór oraz oczami powinien by
ograniczony do mo liwego minimum.
PNEC woda: nie ma zastosowania
PNEC osad:
nie ma zastosowania
PNEC gleba: nie ma zastosowania
Analiza ryzyka dla rodowiska jest oparta na wp ywie na pH wody. Mo liwe s zmiany pH w wodach
powierzchniowych, podziemnych, które jednak nie powinno przekroczy warto ci 9.
Wymagania krajowe dotycz ce zawarto ci py u (Dz.U.02.217.1833):
Py cementu ca kowity – 6 mg/m3
Py cementu respirabilny – 2 mg/m3

8.2

Kontrola nara enia

8.2.1

Stosowne techniczne rodki kontroli

Scenariusz
Nara enia

Przemys owe
wykorzystanie jako
suchy hydrauliczny
materia budowlany

2, 3
14, 26

5, 8b,9

2
14, 22, 26

5, 8b, 9

Przemys owe
wykorzystanie jako
zaprawa – materia
wi
cy
Profesjonalne

7

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

Nar
e
nie
Okres nie jest ograniczony (do 480 min na zmian ,
5 zmian w tygodniu)

Przemys owa
produkcja/formowan
ie
hydraulicznych
materia ów
wi
cych
i
materia ów
budowlanych

PROC*

Lokalne rodki

Nie wymagane
A) Nie wymagane
lub
B) lokalny system wentylacji wyci
A) wentylacja ogólna
lub
B) lokalny system wentylacji wyci
Nie wymagane
A) Nie wymagane
lub
B) lokalny system wentylacji wyci
A) wentylacja ogólna
lub
B) lokalny system wentylacji wyci
A) Nie wymagane
lub
B) lokalny system wentylacji wyci
Nie wymagane
Nie wymagane

Wydajno

gowej

78%
17%

gowej

78%
-

gowej

78%
17%

gowej

78%
-

gowej

78%
-
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wykorzystanie jako
suchy hydrauliczny
materia budowlany
(wewn trz
i
na
zewn trz)

9, 26

5, 8a, 8b,
14

19

A) Nie wymagane
lub
B) lokalny system wentylacji wyci gowej

72%

A) Nie wymagane
lub
B) zintegrowany lokalny system wentylacji
wyci gowej
Wykorzystanie
lokalnych
rodków
niemo liwe. Wykorzystywa jedynie w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach lub na
zewn trz
A) Nie wymagane
lub
B) lokalny system wentylacji wyci gowej
Nie wymagane

Profesjonalne
11
wykorzystanie jako
zaprawa – materia
wi
cy
2, 5, 8a, 8b,
9, 10, 13,
14, 19
*PROC s zidentyfikowanymi zastosowaniami zdefiniowanymi w sekcji 1.2

8.2.2

-

87%

50%
72%
-

rodki ochrony osobistej

Ogólne
Podczas pracy unika kl kania w wie ej zaprawie lub betonie. Je eli kl kanie jest niezb dne
stosowa wodoodporne rodki ochrony osobistej.
Podczas pracy z cementem nie je , nie pi , nie pali aby unikn kontaktu ze skór lub ustami.
Przed rozpocz ciem pracy z cementem stosowa krem ochronny i u ywa go regularnie.
Po pracy z cementem lub materia ami go zawieraj cymi, pracownicy powinni si umy lub wzi
prysznic u ywaj c rodków nawil aj cych.
Zdj zanieczyszczone ubranie, obuwie, zegarki itp. i wyczy ci przed ponownym u yciem.
Ochrona oczu/twarzy

Podczas pracy z cementem stosuj okulary lub gogle zgodne z norm PN-EN 166:2005 aby unikn
kontaktu z oczami.
Ochrona skóry

Stosowa nieprzepuszczalne i odporne na alkaliczne rodowisko r kawice (z materia u z nisk
zawarto ci rozpuszczalnego Chromu (VI)) wewn trz wy one bawe , buty, zamkni
odzie z
ugimi r kawami i nogawkami oraz dodatkowe rodki ochrony skóry (w cznie z kremami
ochronnymi) w celu zabezpieczenia skóry przed przed onym kontaktem z cementem. Szczególn
uwag zwróci na to aby mokry cement nie dosta si do obuwia.
W niektórych przypadkach niezb dne jest stosowanie wodoodpornych spodni lub ochronników na
kolana.
Ochrona uk adu oddechowego

Osoba jest nara ona na kontakt z py em klinkierowym w ilo ci powy ej okre lonych limitów powinna
stosowa odpowiednie rodki ochrony uk adu oddechowego. rodki te powinny zosta przystosowane
do poziomu st enia py u oraz standardów EN (np. EN 149 EN 140, EN14387, EN 1827) lub
krajowych

Strona 9 z 19

Karta Charakterystyki
Zgodna z Rozporz dzeniem (EC) Nr 1907/2006 (REACH)
Cement
Data aktualizacji 2013-02-04

Zagro enia termiczne
Nie dotyczy.

Scenariusz Nara enia
Przemys owa
produkcja/formowanie
hydraulicznych materia ów
wi
cych i materia ów
budowlanych
Przemys owe
wykorzystanie jako suchy
hydrauliczny
materia
budowlany

PROC*
2, 3

Nara enie

14, 26

5, 8b,9
2
14, 22, 26

5, 8b, 9

Przemys owe
wykorzystanie
jako
zaprawa – materia wi
cy

Profesjonalne
wykorzystanie jako suchy
hydrauliczny
materia
budowlany (wewn trz i na
zewn trz)

Profesjonalne
wykorzystanie
jako
zaprawa – materia wi
cy

7

2, 5, 8b, 9,
10, 13, 14
2
9, 26

5, 8a, 8b,14

19
11

Okres nie jest
ograniczony (do
480
min
na
zmian , 5 zmian
w tygodniu)

Lokalne rodki
Nie wymagane
A) maska P1 (FF,FM)
lub
B) nie wymagane
A) maska P2 (FF,FM)
lub
B) maska P1 (FF, FM)
Nie wymagane
A) maska P1 (FF,FM)
lub
B) nie wymagane
A) maska P2 (FF,FM)
lub
B) maska P1 (FF, FM)
A) maska P1 (FF, FM)
lub
B) nie wymagane
Nie wymagane

Wydajno
APF=4

maska P1 (FF, FM)
A) maska P2 (FF, FM)
lub
B) maska P1 (FF, FM)
A) maska P3 (FF, FM)
lub
B) maska P1 (FF, FM)
maska P2 (FF, FM)
A) maska P2 (FF, FM)
lub
B) maska P1 (FF, FM)
Nie wymagane

APF=4
APF=10-

2, 5, 8a, 8b,
9, 10, 13, 14,
19
* PROC s zidentyfikowanymi zastosowaniami zdefiniowanymi w sekcji 1.2.

APF=10
APF=4
APF=4APF=10
APF=4
APF=4
-

APF=4
APF=20
APF=10
APF=10
APF=4
-

Przegl d APF (Assigned protection factors – wska nik efektywno ci RPE) w ró nych RPE
(Respiratory Protection Equipment – rodki ochrony uk adu oddechowego) (zgodnie z EN 529:2009)
mo na znale
w s owniku MEASE (16). rodki ochrony uk adu oddechowego (RPE) wymienione
powy ej powinny by stosowane jedynie gdy równolegle maj zastosowanie poni sze zasady: Czas
trwania pracy ( w odniesieniu do “czasu ekspozycji”) powinien odpowiada dodatkowemu
fizjologicznemu obci eniu dla pracownika opory przy oddychaniu i masa RPE oraz obci eniu
termicznemu wynikaj cemu z os aniania g owy. Nale y równie uwzgl dni , e pracownik u ywaj cy
RPE ma ograniczone mo liwo ci u ywania narz dzi i komunikacji.
Z powy szych powodów pracownik powinien by : (i) zdrowy (szczególnie w zakresie problemów
medycznych, na które RPE mo e wp ywa ), (ii) Twarz powinna mie charakterystyk zapobiegaj
powstawania przerw pomi dzy mask a twarz (blizny, broda, w sy). Rekomendowane maski, które
powinny dok adnie przylega do twarzy nie zapewni w ciwej ochrony je eli nie pasuj w ciwie do
konturów twarzy.
Pracodawca i osoby samo zatrudniaj ce si ponosz prawn odpowiedzialno
za zapewnienie
prawid owej ochrony uk adu oddechowego i prawid owego zarz dzania rodkami ochrony w miejscu
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pracy. Powinni wi c zapewni
szkoleniem pracowników.

8.2.3

pe ne zarz dzanie

rodkami ochrony w cznie z prawid owym

Kontrola nara enia rodowiska

Kontrola nara enia rodowiska w odniesieniu do emisji cementu do powietrza powinna by zgodna z
dost pnymi technologiami i regulacjami dla emisji py ów.
Poniewa emisje cementu w poszczególnych etapach ycia (produkcja i stosowanie maj g ówny
wp yw na wod i cieki, rodowiskowa ocean nara enia ma odniesienie jedynie do rodowiska
wodnego. Efekty toksyczne i analiza ryzyka obejmuje negatywny wp yw na organizmy/ekosystemy
wynikaj ce z mo liwych zmian pH zwi zanych reakcj wodorotlenków. W porównaniu efektów
toksyczno rozpuszczonych nieorganicznych jonów do zmian pH jest pomijalna.
Wszelkie spodziewane efekty wp ywu na rodowisko wodne maj wp yw lokalny. pH wód
powierzchniowych nie powinno przekracza 9. W innym przypadku mo e wyst pi negatywny wp yw
dla Oczyszczalni cieków komunalnych lub przemys owych.
Podczas szacowania ryzyka rekomendowane jest podej cie stopniowe.
Krok 1: Zebranie informacji o odczynie pH cieków i wp ywu zawarto ci py ów na jego poziom. Je eli
pH jest powy ej 9 i wynika to z dominuj cej zawarto ci py ów nale y podj kolejne czynno ci.
Krok 2 2:Zebranie informacji o odczynie przed poborem do zak adu. pH dostarczanej wody nie
powinno przekracza 9.
Krok 3: Zmierzenie pH wody w instalacji za zrzutem wody z zak adu. Je eli pH jest poni ej 9 oznacza
to, e zasady bezpiecznego stosowania funkcjonuj prawid owo. Je eli warto odczynu przekracza 9
nale y wprowadzi dodatkowe zasady zarz dzania ryzykiem, cieki nale y neutralizowa aby
zapewni bezpieczne stosowanie py ów podczas produkcji i u ytkowania.
Nie s wymagane adne rodki kontroli nara enia dla ekspozycji rodowiska gleby.

SEKCJA 9:
9.1

W

ciwo ci fizyczne i chemiczne

Informacje na
chemicznych

temat

podstawowych

w

ciwo ci

fizycznych

i

Informacja dotyczy ca ej mieszaniny
a) Wygl d: Suchy cement jest bia lub szar , bezzapachow , nieorganiczn , granulowan
mieszanin . Wielko cz stek 5-30 µm
b) Zapach: Bezzapachowy
c) Próg zapachu: Nie ma progów, bezzapachowy
d) pH: (T = 20°C w wodzie, stosunek woda-materia 1:2): 11-13.5
e) Temperatura topnienia: > 1 250 °C
f) Pocz tkowa temperatura wrzenia: Nie ma zastosowania, w normalnych warunkach
atmosferycznych temperatura topnienia >1 250°C
g) Temperatura zap onu: Nie ma zastosowania
h) Szybko parowania: Nie ma zastosowania
i) Palno (cia a sta ego, gazu) : Nie ma zastosowania; cia o sta e, które jest niepalne
j) Górna/dolna granica palno ci lub górna/dolna granica wybuchowo ci: Nie ma zastosowania
k) Pr no par: Nie ma zastosowania
l) G sto par: Nie ma zastosowania
m) G sto wzgl dna: 2.75-3.20; G sto nasypowa: 0.9-1.5 g/cm³
n) Rozpuszczalno w wodzie (T = 20 °C): ma a (0.1-1.5 g/l)
o) Wspó czynnik podzia u: n-oktanol/woda: Nie ma zastosowania – mieszanina nieorganiczna
p) Temperatura samozap onu: Nie ma zastosowania (brak sk adników ulegaj cych
samozap onowi)
q) Temperatura rozk adu: Nie ma zastosowania
r) Lepko : Nie ma zastosowania
s) W ciwo ci wybuchowe: Nie ma zastosowania. Substancja nie jest wybuchowa ani w wyniku
reakcji chemicznej nie wytwarza gazów o takiej temperaturze czy ci nienie z szybko ci , która
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t)

9.2

mo e spowodowa uszkodzenia w otoczeniu. Nie ma w ciwo ci doprowadzaj cych do
autoreakcji egzotermicznej.
W ciwo ci utleniaj ce: Nie ma zastosowania – substancja nie powoduje ani nie podtrzymuje
spalania innych materia ów.

Inne informacje

Brak.

SEKCJA 10: Stabilno

i reaktywno

10.1 Reaktywno
Po zmieszaniu z wod cement twardnieje w stabiln mas , która nie jest reaktywna w normalnym
rodowisku.

10.2 Stabilno

chemiczna

Suchy cement jest stabilny w warunkach w ciwego przechowywania (patrz sekcja 7) i zgodny z
wi kszo ci innych materia ów budowlanych. Powinien pozosta suchy. Nale y unika kontaktu z
materia ami niezgodnymi.
Mokry cement jest alkaliczny i niezgodny z kwasami, solami amonowymi, aluminium i innymi metalami
nieszlachetnymi. Cement rozpuszcza si w kwasie fluorowodorowym wytwarzaj c
cy gaz – tetra
fluorek krzemu. Cement reaguje z wod tworz c krzemiany i wodorotlenek wapnia. Krzemiany w
cemencie reaguj z silnymi utleniaczami takimi jak fluor, trój fluorek boru, trój fluorek magnezu i
difluorek tlenu.

10.3 Mo liwo

wyst powania niebezpiecznych reakcji

Cement nie powoduje wyst powania niebezpiecznych reakcji.

10.4 Warunki, których nale y unika
Wilgotno

podczas sk adowania mo e powodowa brylenie i spadek jako ci produktu.

10.5 Materia y niezgodne
Kwasy, sole amonowe, aluminium i inne metale nieszlachetne. Powinno si unika niekontrolowanego
dostania si sproszkowanego aluminium do mokrego cementy, mo e to powodowa uwalnianie si
wodoru.

10.6 Niebezpieczne produkty rozk adu
Cement nie rozk ada si na materia y niebezpieczne.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych
Klasa zagro enia Kat
Toksyczno
- skóra

ostra

-

Toksyczno ostra
– drogi oddechowe
Toksyczno
ostra– - ustna

-

Efekt

ród o

(2)
test, królik, kontakt 24 godziny, 2,000 mg/kg wagi cia a – brak
obra
. Bazuj c na dost pnych danych klasyfikacja nie jest
wymagana.
Nie zaobserwowano toksyczno ci ostrej.
(9)
Bazuj c na dost pnych danych klasyfikacja nie jest wymagana
W wyniku analizy literatury nie stwierdzono toksyczno ci ostrej ustnej Analiza
literatury
zwi zanej z cementem portlandzkim.
Bazuj c na dost pnych danych klasyfikacja nie jest wymagana
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Dzia anie
ce/dra ni ce na
skór

2

Powa ne
uszkodzenie
oczu/dzia anie
dra ni ce na oczy

1

Dzia anie
uczulaj ce
skór

1
na

Dzia anie
uczulaj ce
na
drogi oddechowe
Dzia anie
mutagenne
na
komórki rozrodcze
Rakotwórczo

-

Szkodliwe
dzia anie
rozrodczo ;

-

spowodowa
(2)
ony kontakt Do wiadcz
enia
ze
stosowania
Cement oddzia uje w ró ny sposób na rogówk . Przeliczony indeks (10), (11)
podra nienia wynosi 128.
Cementy powszechnego u ytku zawieraj zmienne ilo ci klinkieru
portlandzkiego, popio ów lotnych,
la wielkopiecowego, pucolany
naturalnej, upków palonych, py u krzemionkowego i kamienia
wapiennego. Bezpo redni kontakt z cementem mo e spowodowa
mechaniczne uszkodzenie rogówki, natychmiastowe lub opó nione
podra nienie lub zapalenia. Bezpo redni kontakt z wi ksz ilo ci
suchego cementu lub zachlapanie mokrym cementem mo e
powodowa od umiarkowanego podra nienia
(np. zapalenie
spojówki) nawet do chemicznego oparzenia i lepoty.
Niektóre osoby mog do wiadczy egzemy po kontakcie z mokrym (3), (4)
py em cementem. Mo e to by spowodowane zarówno wysokim pH ,
który prowadzi do podra nienia po d szym kontakcie lub reakcj
immunologiczn na rozpuszczalny Cr (VI), który mo e powodowa
alergiczne podra nienie skóry.
Reakcja mo e przybra ró ne formy od drobnej wysypki do
powa nego zapalenia lub po czonych obu efektów.
Je eli cement zawiera aktywny reduktor rozpuszczalnego chromu (VI)
i okres jego dzia ania nie zosta przekroczony nie powinny wyst pi
powy sze efekty (odno nik 3)
Nie zanotowano adnych dzia
uczulaj cych na drogi oddechowe.
(1)
Bazuj c na dost pnych danych klasyfikacja nie jest wymagana

-

Nie stwierdzono.
Bazuj c na dost pnych danych klasyfikacja nie jest wymagana

-

(1)
Nie stwierdzono przypadkowych zwi zków z ekspozycj na cement
portlandzki i rakotwórczo ci .
Literatura nie dostarcza informacji o rakotwórczo ci cement
portlandzkiego
(14)
Cement portlandzki nie jest sklasyfikowany jako rakotwórczy dla ludzi
(Zgodnie z ACGIH A4: Czynniki, które mog by rozwa ane jako
rakotwórcze dla ludzi, ale które nie mog zosta przeanalizowane ze
wzgl du na zbyt ma ilo
danych. Testy In vitro i testy na
zwierz tach nie wykaza y w a ciwo ci rakotwórczych na poziomie
odpowiednim do sklasyfikowania na podstawie jakiegokolwiek
oznaczenia.).
Bazuj c na dost pnych danych klasyfikacja nie jest wymagana.
Bazuj c na dost pnych danych klasyfikacja nie jest wymagana.
Nie
zanotowan
o
przypadków
w
trakcie
stosowania
Py cementu portlandzkiego mo e dzia
dra ni co na gard o i drogi
(1)
oddechowe. W wyniku nara enia na ekspozycje powy ej okre lonych
limitów mo e wyst pi kaszel, katar i p ytki oddech.
Przeprowadzone badania wykazuj , e nara enie na py cementowy
mo e ograniczy funkcjonowanie uk adu oddechowego. Jednak e

na

STOT- pojedyncze
nara enie

skór
mo e
Cement w kontakcie z mokr
zag szczenie, sp kanie bruzdowanie skóry. Przed
po czony z obcieraniem mo e wywo
oparzenia.

3

(12), (13)
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STOT- wielokrotne
nara enie

-

Zagro enie
spowodowane
aspiracj

-

badania przeprowadzone do tej pory s wystarczaj ce do okre lenia
jednoznacznie poziomu nara enia powoduj cego efekt negatywny.
Mo e wyst pi Przewlek a obturacyjna choroba p uc (POChP).
Nasilone efekty mog wyst pi po nara eniu na wysokie poziomy
zapylenia. Nie zanotowano adnych przewlek ych efektów po
nara eniu na niskie st enia.
Bazuj c na dost pnych danych klasyfikacja nie jest wymagana
Nie ma zastosowania dla cementów – nie s stosowany w formie
aerozolu.

(15)

Poza dzia aniem uczulaj cym na skór klinkier portlandzki oraz cementy portlandzkie powszechnego
ytku maj takie same w ciwo ci toksykologiczne i ekotoksykologiczne.
Wp yw na istniej ce choroby
Wdychanie py u cementowego mo e doprowadza do pogorszenia stanu osób cierpi cych na
schorzenia uk adu oddechowego i/lub chorób takich jak rozedma lub astma i/lub obecne schorzenia
skóry lub oczu.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1 Toksyczno
Produkt nie jest niebezpieczny dla rodowiska. Testy ekotoksykologiczne przeprowadzone na
cemencie portlandzkim, na Daphnia magna [Odno nik (5)] i Selenastrum coli [Odno nik (6)] wykaza y
minimalny wp yw ekotoksykologiczny. W zwi zku z tym nie mo na okre li poziomów LC50 i EC50
[Odno nik (7)]. Nie ma dowodów na toksyczno
osadu [Odno nik (8)]. Jednak e wprowadzenie
du ych ilo ci cementu do wody mo e spowodowa wzrost pH a tym samym wykaza w ciwo ci
toksyczne w okre lonych okoliczno ciach.

12.2 Trwa

i zdolno

do rozk adu

Nie dotyczy; cement jest materia em nieorganicznym. Po stwardnieniu nie generuje ryzyka
toksyczno ci.

12.3 Zdolno

do bioakumulacji

Nie dotyczy; cement jest materia em nieorganicznym. Po stwardnieniu nie generuje ryzyka
toksyczno ci.

12.4 Mobilno

w glebie

Nie dotyczy; cement jest materia em nieorganicznym. Po stwardnieniu nie generuje ryzyka
toksyczno ci.

12.5 Wyniki analizy PBT i vPvB
Nie dotyczy; cement jest materia em nieorganicznym. Po stwardnieniu nie generuje ryzyka
toksyczno ci.

12.6 Inne szkodliwe skutki dzia ania
Nie dotyczy.

SEKCJA 13: Post powanie z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
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Nie przechowywa w pobli u systemów nawadniaj cych, lub wód powierzchniowych.
Produkt – cement, u którego zosta przekroczony okres przydatno ci
(i kiedy wykazano zawarto rozpuszczalnego Cr (VI) powy ej 0,0002%):
Nie powinien by stosowany/sprzedawany w procesach innych ni zamkni te automatyczne lub
powinien by odzyskiwany lub sk adowany zgodnie z krajowymi przepisami lub ponownie
zredukowana zawarto Cr (VI) czynnikiem redukuj cym.
Produkt – niewykorzystane suche pozosta ci
Pozbiera utrzymuj c w stanie suchym. Oznakowa pojemniki. Mo liwe ponowne wykorzystanie,
je eli jest to zgodne z okresem przydatno ci mo liwe stosowanie bez przekroczenia norm zapylenia.
Sk adowanie po utwardzeniu z wod zgodnie z pkt. Produkt – po zmieszaniu z wod .
Produkt – pó ynny
Pozostawi do zwi zania unika zrzutów do kanalizacji, systemów drena owych oraz zbiorników i
cieków wodnych. Sk adowa zgodnie z pkt. Produkt – po zmieszaniu z wod .
Produkt – po zmieszaniu z wod , zwi zany
Sk adowa zgodnie z krajow legislacj . Unika zrzutów do kanalizacji. Sk adowa zwi zany produkt
jako gruz betonowy. Pod wzgl dem reaktywno ci odpady betonowe nie s niebezpieczne.
Kod odpadu (EWC): 10 13 14 (Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i
tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów - odpady betonowe i szlam betonowy) lub 17 01 01
(Odpady materia ów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, ceg y, p yty,
ceramika - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów).
Opakowanie
Opró ni opakowanie i przetwarza je zgodnie z krajow legislacj .
Kod odpadu (EWC): 15 01 01 (Opakowania z papieru i tektury).

SEKCJA 14: Informacje dotycz ce transportu
Cement nie jest obj ty mi dzynarodowymi regulacjami dotycz cymi transport
niebezpiecznych (IMDG, IATA, ADR/RID); Nie jest wymagana specjalna klasyfikacja.
Nie s wymagane adne specjalne warunki poza tymi uwzgl dnionymi w sekcji 8.

towarów

14.1 Numer UN
Nie dotyczy.

14.2 Prawid owa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy.

14.3 Klasa(-y) zagro enia w transporcie
Nie dotyczy.

14.4 Grupa pakowania
Nie dotyczy.

14.5 Zagro enia dla rodowiska
Nie dotyczy.

14.6 Szczególne rodki ostro no ci dla u ytkowników
Nie dotyczy.

14.7 Transport luzem zgodnie z za cznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i
kodeksem IBC
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Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotycz ce przepisów prawnych
15.1 Przepisy prawne dotycz ce bezpiecze stwa, ochrony
rodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

zdrowia

i

Cement jest mieszanin . Mieszaniny nie s obj te obowi zkiem rejestracji. Klinkier jest wy czony z
obowi zku rejestracji (Art 2.7 (b) i za cznik V.10 REACH).
Wprowadzanie do obrotu cementu jest regulowane ze wzgl du na zawarto
rozpuszczalnego
chromu (VI) (REACH za cznik XVII pkt. 47):
1. Cement i mieszaniny zawieraj ce cement nie mog by stosowane ani wprowadzane do
obrotu, je eli zawieraj , w stanie uwodnionym, wi cej ni 0,0002 % rozpuszczalnego chromu
VI w stosunku do ca kowitej suchej masy cementu.
2. Je eli stosowane s czynniki redukuj ce, wówczas – bez uszczerbku dla stosowania innych
przepisów wspólnotowych w sprawie klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji i
mieszanin niebezpiecznych – opakowania cementu lub mieszanin zawieraj cych cement
musz by opatrzone czytelnymi i niedaj cymi si usun napisami zawieraj cymi informacje
o dacie pakowania, a tak e o warunkach i okresie przechowywania zapewniaj cych
utrzymanie aktywno ci czynnika redukuj cego i utrzymanie zawarto ci rozpuszczalnego
chromu VI poni ej warto ci granicznej okre lonej w ust. 1.
3. W drodze odst pstwa, ust. 1 i 2 nie maj zastosowania do wprowadzania do obrotu ani
stosowania w kontrolowanych, zamkni tych i ca kowicie zautomatyzowanych procesach, w
których cement i mieszaniny zawieraj ce cement s obrabiane wy cznie przez maszyny i w
których nie ma mo liwo ci kontaktu ze skór .
Na stronie http://www.nepsi.eu/good-practice-guide.aspx mo na znale tzw. „Przewodnik Dobrych
Praktyk”, który zawiera wytyczne dotycz ce bezpiecznego post powania. Ten dokument zosta
stworzony w ramach realizacji „Umowy dotycz cej ochrony zdrowia pracowników poprzez prawid owe
obchodzenie si i u ytkowanie krzemionki krystalicznej i produktów, które j zawieraj ”
Dz.U. 2011.63.322 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
UE L 2008.353.1 Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj ce i
uchylaj ce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr
1907/2006
Dz.U. 2012.601 Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu
oznakowania miejsc, ruroci gów oraz pojemników i zbiorników s
cych do przechowywania lub
zawieraj cych substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne.
Dz.U. 2012.1018. Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i
sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin
Dz.U. 2012.445 Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowa substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin
Dz.U.UE.L.2006.396.1 Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowanych ogranicze w zakresie chemikaliów
(REACH) i utworzenie Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniaj ce dyrektyw_ 1999/45/WE oraz
uchylaj ce rozporz dzenia Rady (EWG) nr 793/93 i rozporz dzenie Komisji (WE) 1488/94, jak
równie dyrektyw Rady 76/769/EG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE z pó niejszymi zmianami
PKN PN-EN 197-1 Cement Sk ad, wymagania kryteria zgodno ci dotycz ce cementów
powszechnego u ytku
PKN PN-B-19707:2003 Cement. Cement specjalny. Sk ad , wymagania i kryteria zgodno ci
Dz.U. 2003.169.1650 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy.
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Dz.U. 2007.241.1772 Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniaj ce
rozporz dzenie w sprawie bada i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy.
Dz.U. 2005.259.2173 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymaga dla rodków ochrony indywidualnej.
Dz.U. 2002.217.1833 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie najwy szych dopuszczalnych st
i nat
czynników szkodliwych dla zdrowia w
rodowisku pracy.
Dz.U. 2009.11.59 Ustawa z dnia 05 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpo arowej
oraz niektórych innych ustaw.
Dz. U. 2013.21 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach

15.2 Ocena bezpiecze stwa chemicznego
Nie ma Oceny Bezpiecze stwa Chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje
16.1 Historia zmian
Karta zosta a zmieniona zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

16.2 Skróty i akronimy
ACGIH
ADR/RID

APF
CAS
CLP
COPD
DNEL
EC50
ECHA
EINECS
EPA
ES
EWC
FF P
FM P
GefStoffV
HEPA
H&S
IATA
IMDG
LC50
MEASE
MS
OELV
PBT
PNEC
PROC
RE
REACH
RPE

American Conference of Industrial Hygienists (Ameryka ska konferencja zdrowia i
bezpiecze stwa w przemy le)
European Agreements on the transport of Dangerous goods by Road/Railway (Umowa
Europejska dotycz ca mi dzynarodowego przewozu drogowego/kolejowego towarów
niebezpiecznych)
Assigned protection factor (wydajno /efektywno ochrony)
Chemical Abstracts Service (numer CAS)
Classification, labelling and packaging (Regulation (EC) No 1272/2008)
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Przewlek a Obturacyjna Choroba P uc)
poziomy, na których nie obserwuje si skutków
Half maximal effective concentration (st enie wywo uj ce 50% przy yciow reakcj )
European Chemicals Agency (Europejska Agencja Chemikaliów)
European Inventory of Existing Commercial chemical Substances
Type of high efficiency air filter (Rodzaj wysokowydajnego filtra powietrza)
Exposure scenario (Scenariusze nara enia SN)
European Waste catalogue (Europejska lista odpadów)
Filtering facepiece against particles (disposable)
Filtering mask against particles with filter cartridge
Gefahrstoffverordnung
Type of high efficiency air filter (Rodzaj wysokowydajnego filtra powietrza)
Health and Safety (Zdrowie i Bezpiecze stwo)
International Air Transport Association (Mi dzynarodowe Stowarzyszenie Transportu
Lotniczego)
International agreement on the Maritime transport of Dangerous Goods
Median lethal dose (Mediana dawki miertelnej)
Metals estimation and assessment of substance exposure, EBRC Consulting GmbH for
Eurometaux, http://www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php
Member State (Kraj Cz onkowski)
Occupational exposure limit value (Warto Graniczna Nara enia w Miejscu Pracy)
Wykazuj ce zdolno do bioakumulacji, toksyczne
przewidywane st enie niepowoduj ce zmian w rodowisku
Process category (Kategoria Procesu)
Repeated exposure (powtarzalne nara enie)
Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Rozporz dzenie REACH)
Respiratory protective equipment ( rodki ochrony uk adu Oddechowego)
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SCOEL
SDS
STOT
TLV-TWA
TRGS
VLE-MP
vPvB
w/w
WWTP

Scientific Committee on Occupational Exposure Limit Values
Safety Data Sheet (KCh)
Dzia anie toksyczne na narz dy docelowe
Threshold Limit Value-Time-Weighted Average
Technische Regeln für Gefahrstoffe
Exposure limit value-weighted average in mg by cubic meter of air
Wykazuj ce bardzo du zdolno do bioakumulacji
Weight by weight
Waste water treatment plant

16.3 Odno niki do literatury i ród a informacji
(1)

Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety
Executive, 2006: 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 (Komisja
Europejska,2002).http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out1
58_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, strona 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. EPA821-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, sierpie 2010

(10) TNO report V8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using
the isolated chicken eye test, kwiecie 2010
(11) European Commission’s Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the
Environment (SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement (Komisja
Europejska,
2002).
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf
(12) Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar
macrophages, Van Berlo et al, Chem. Res. Toxicol., 2009 wrzesie ; 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, czerwiec 2008
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(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
GmbH for Eurometaux, http://www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php

16.4 Informacje dotycz ce szkolenia
Pracodawca musi dopilnowa , eby pracownicy przeczytali, zrozumieli i stosowali si
okre lonych w KCh.

do wymaga

16.5 Informacje dodatkowe
Dane oraz metody testowe stosowane do klasyfikacji cementów przedstawione s w punkcie 11.1.

16.6 Uwaga
Informacje w tym dokumencie opieraj si na aktualnie dost pnych danych i dotycz produktu
stosowanego zgodnie z przedstawionymi zaleceniami oraz informacjami przedstawionymi na
opakowaniu i/lub przewodnikach technicznych. Jakiekolwiek inne u ycie produktu w cznie ze
stosowaniem w po czeniu z innymi produktami jest prowadzone na odpowiedzialno u ytkownika.
ytkownik jest zobowi zany stosowania w ciwych procedur bezpiecze stwa oraz w ciwych
przepisów prawa dla prowadzonej przez niego dzia alno ci.
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