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Název :        Vápno vzdušné, bílé, nehašené mleté 

 CL 90-Q (R4, P1) dle ČSN EN 459-1 
 
Kvalita: Vápno vzdušné, bílé, nehašené mleté CL 90-Q (R4, P1)  je vyrobeno ve shodě 

s normou EN 459-1. 
 
Systém řízení jakosti je certifikován dle ČSN EN ISO 9001 
Společnost je držitelem certifikátu pro EMS dle ČSN EN ISO 14001:2005 
Certifikát ES 1020-CPD-070043389, ze dne 27.4.2012, vydaný Technickým 
zkušebním ústavem  Praha. 

 
Použití: Vápno vzdušné, bílé, CL 90-Q (R4,P1) velmi jemně mleté, je připraveno 

výpalem z velmi čistých vápenců (obsah CaCO3 > 97,5 %) a následně semleto 
na požadované parametry. Pro svou vysokou chemickou čistotu, vysoký obsah 
CaO, reaktivitu a vydatnost je vhodné pro použití : 

� hutnictví 
� stavebnictví 
� výroba pórobetonu 
� ekologie 
� silniční stavitelství - pro zlepšení zemin (stabilizace) 

- pro solidifikaci popílku a strusky 
- pro přípravu směsných stabilizátů 

 
Expedice:  

� železniční vozy Raj nebo autocisterny, balené na auta – pytle 25 kg, paleta 1,2 t 
� vápno musí být při přepravě a skladování chráněno před vlhkostí 
� dovolená doba skladování je 10 dní ode dne expedice 

      Technické a fyzikální parametry výrobku jsou uvedeny na zadní straně tohoto letáku

 
Vápno vzdušné mleté CL 90-Q (R4, P1) 

  

Objednávky, informace: 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

Bezpečnost a hygienické předpisy: 
Vážné poškození očí, kategorie 1 
H318 - Způsobuje vážné poškození očí. 
Dráždivost pro kůži, kategorie 2 
H315 - Dráždí kůži. 
STOT SE 3 Toxicita pro cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3  
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest. 
 
Při manipulaci používejte vhodný ochranný oděv, vhodné ochranné rukavice. Při 
rozvíření používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů a osobní ochranné 
prostředky pro oči a obličej. Po práci umýt pokožku vodou a mýdlem a ošetřit vhodným 
krémem. (P-věty: P102,P280,P305+P351+P310,P302+P352,P261+P304+P340,P501) 
 
Při zasažení oka okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou 
pomoc 
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Vápno vzdušné mleté CL 90-Q (R4, P1)   
 

Technické parametry: 
 
Chemické vlastnosti : 
 

Vápno CL 90-Q (R4, P1) m.j. EN 459-1 dosahované prům. 
skutečnosti 

    

CaO + MgO % > 90,0 > 92,5 

z toho MgO % < 5,0 0,9 

SO3 % < 2,0 < 0,2 

CO2 % < 4,0 <3,0 

    

 
 
Fyzikální vlastnosti: 
 

Vápno CL 90-Q (R4, P1) m.j. EN 459-1 dosahované 
parametry 

    
vydatnost dm3/10 kg > 26 > 26 

zbytek síto 0,2 mm %            < 2 0,1 

zbytek síto 0,09 mm %            < 7 5,3 

reaktivita T60°C min  5 až 10 
 
Tekutost : na základě požadavku lze dohodnout tekutost vápna 
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