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Názov : Vápenný hydrát CL 90-S podľa ČSN EN 459-1 
 Biele vápno hasené  

 

Kvalita: Vápenný hydrát CL 90-S (biele vápno hasené) veľmi čistý, objemovo stály, 

veľmi jemný je v súlade s  normou EN 459-1. 
 

Systém riadenia kvality je certifikovaný podľa ČSN EN ISO 9001:2009 

Spoločnosť je držiteľom certifikátu pre EMS podľa ČSN EN ISO 14001:2005 

Certifikát ES 1020-CPD-070043389, zo dňa 27.4.2012, vydaný Technickým 

zkušebním ústavem  Praha. 

 

Použitie: Vápenný hydrát CL 90-S je pripravený výpalom z veľmi čistých vápencov 

(obsah CaCO3 > 97 %), následným podrvením a hydratovaním na požadované 

parametre. Pre svoju vysokú chemickú čistotu a vysoký obsah CaO je vhodný 

pre použitie: 

 suché omietkové zmesi 

 stavebníctve 

 úprava vôd,  vrátane neutralizácie odpadových vôd 
 

Expedícia:  
 železničné vozne Raj alebo autocisterny, balené na autá – vrecia 25 kg, paleta 1,0 t 

 vápno musí byť pri preprave a skladovaní chránené pred vlhkosťou 

 dovolená doba skladovania je do 6 mesiacov 

 

 

        
 Technické a fyzikálne parametre výrobku sú uvedené na zadnej strane tohto letáku  

 

Vápenný hydrát CL 90-S 
  

Objednávky, informácie: KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r.o., Libotín 500, 742 66 Štramberk 

Tel.: 556 873 582-3; fax: 556 873 581; e-mail: obchod@kotouc.cz 

Bezpečnosť a hygienické predpisy: 
Vážne poškodenie očí, kategória 1 

   H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí. 
Dráždivosť kože, kategória 2 

   H315 - Dráždi kožu.. 

STOT SE 3 Toxicita pre cieľové orgány – jednorázová expozícia, kategória 3  

   H335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. . 

 
Pri manipulácii používajte vhodný ochranný odev, vhodné ochranné rukavice. Pri 
rozvírení používajte vhodné vybavenie na ochranu dýchacích ciest a osobné ochranné 

prostriedky na oči a tvár. Po práci umyte pokožku vodou a mydlom a ošetrite vhodným 

krémom.  (P-vety: P102,P280,P305+P351+P310,P302+P352,P261+P304+P340,P501) 

 

Po zasiahnutí oka okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku 

pomoc.  
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Vápenný hydrát CL 90-S 
 

Technické parametre: 
 

Chemické vlastnosti : 

 

Vápenný hydrát CL 90-S m.j. EN 459-1 

dosahované 

priemerné  

skutočnosti 

    

CaO + MgO % > 90,0  97,2 

z toho MgO % < 5,0  1,1 

SO3 % < 2,0                < 0,1 

CO2 % < 4,0 1,1 

vlhkosť % < 2,0 0,8  

 

 

Fyzikálne vlastnosti: 

 

Vápenný hydrát CL 90-S m.j. EN 459-1 
dosahované 

parametre 

    

Zvyšok sito 0,2 mm % < 2             < 0,3  

Zvyšok sito 0,09 mm % < 7 4,0 

sypná hmotnosť kg/dm3 0,3 – 0,6   0,44 

 

 
 

Objednávky, informácie: KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r.o., Libotín 500, 742 66 Štramberk 

Tel.: 556 873 582-3; fax: 556 873 581; e-mail: obchod@kotouc.cz 


