
KARTA CHARAKTERYSTYKI

1. INDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu  

Kod produktu: CNR120

Nazwa produktu: NORITÒ CNR 120

Nazwa substancji: Węgiel aktywowany chemicznie o niskiej gęstości szkieletowej

Numer WE: 931-334-3

Numer rejestracyjny REACH: 01-2119488716-22

Synonimy: Aktywny węgiel

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane  

Zalecane zastosowanie: Stosowanie cieczy i par (oczyszczanie, odbarwianie, rozdzielanie, kataliza i usuwanie
zapachów)

Zastosowania odradzane: Nieznane.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki  

Adres e-mail: SDS@cabotcorp.com

1.4. Numer telefonu alarmowego  

Numer telefonu alarmowego: WIELKA BRYTANIA: CHEMTREC: (+44)-870-8200418
Wszystkie kraje CHEMTREC: +1 703-741-5970 lub +1 703-527-3887
USA:  CHEMTREC  1-800-424-9300 lub 1-703-527-3887

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), art. 31 Data
aktualizacji:

16-lip-2018

Wersja: 3

Zgodnie z artykułem 31 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH), wymagane jest dostarczenie karty charakterystyki (Safety
Data Sheet, SDS) dla substancji lub preparatów stwarzających zagrożenie.  Ten produkt nie spełnia kryteriów klasyfikacji
Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP).  W związku z tym taki dokument nie mieści się w zakresie artykułu 31 REACH i nie
obowiązują wymagania dotyczące zawartości w każdej z sekcji.

Cabot Norit UK Limited
45 Clydesmill Place
Cambuslang Ind. Estate
Glasgow, Szkocja
G32 8RF
Zjednoczone Królestwo
Tel.: +44 141 641 8841
Faks: +44 141 641 8411
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2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  

Substancja nie stwarzająca zagrożenia zgodnie z Rozporządzeniem WE 1272/2008 (CLP) z poprawkami i adaptacjami oraz
Dyrektywą 67/548/EWG.

2.2. Składniki etykiety

Piktogram:
Brak

Hasło ostrzegawcze:
Brak

Zwroty określające zagrożenie:
Brak

zwroty wskazujące na środki ostrożności:
Brak

2.3. Inne zagrożenia  

Ta substancja powinna być zaklasyfikowana jako samonagrzewająca się kategorii 2 według Rozporządzenia (WE) nr
1272/2008 (CLP), jeśli ma być pakowana w pojemniki o pojemności ponad 450 litrów lub 3 m3.

Aktywny węgiel (zwłaszcza mokry) może w zamkniętych pomieszczeniach pobierać tlen z powietrza, prowadząc do
niebezpiecznie niskiego poziomu tlenu. Przed wejściem do zamkniętej przestrzeni, która zawiera lub wcześniej zawierała
aktywny węgiel, wykwalifikowana osoba powinna ocenić pod kątem stężenia tlenu i tlenku węgla oraz wszelkich innych
zagrożeń.

Pracownicy powinni również podjąć właściwe środki ostrożności przy pracy ze zużytym aktywnym węglem, który może
wykazywać niebezpieczne właściwości związane z wchłoniętymi materiałami.

Unikać powstawania pyłu. Sproszkowany materiał może tworzyć wybuchową mieszaninę pyłu z powietrzem. W przypadku
transferu produktu pod ciśnieniem należy unikać generowania pyłu, jeśli obecne jest źródło zapłonu.

Aktywny węgiel ma dużą powierzchnię, co może powodować samoczynne ogrzewanie podczas utleniania. Patrz sekcja 5.

Nie generować pyłu, ponieważ może powstawać przenoszona w powietrzu respirabilna krzemionka krystaliczna.

Główne drogi narażenia: Wdychanie, Kontakt z oczami, Kontakt ze skórą

Kontakt z oczami: Może powodować podrażnienie mechaniczne. Unikać zanieczyszczenia oczu.

Kontakt ze skórą: Może powodować podrażnienie mechaniczne. Unikać zanieczyszczenia skóry.

Wdychanie: Pył może działać drażniąco na drogi oddechowe. Zapewnić odpowiedni odciąg miejscowy
przy maszynach i pomieszczeniach, gdzie może być wytwarzany pył. Patrz też sekcja 8.

Spożycie: W przypadku normalnego stosowania, szkodliwy wpływ na zdrowie nie jest znany ani
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oczekiwany.

Rakotwórczość: Patrz sekcja 11.

Skutki dla narządu docelowego: Płuca, Oczy, Skóra

Zespoły chorobowe nasilane przez
narażenie:

Astma, Zaburzenia układu oddechowego, Schorzenia skórne

Potencjalny wpływ na środowisko: Nieznane. Patrz także sekcja 12.

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.1  Substancje  

Nazwa chemiczna Numer WE: Numer CAS % wagowo Klasyfikacja zgodna
z Rozporządzeniem
(WE) nr 1272/2008

[CLP]

Numer
rejestracyjny

REACH

Aktywny węgiel 931-334-3 7440-44-0 100 – 01-2119488716-22

Inne informacje:  
Ten produkt, wytwarzany z naturalnie występujących surowców, zawiera < 1% całkowitej krzemionki krystalicznej (kwarc,
CASRN 14808-60-7).

Dywiz (-) oznacza „nie dotyczy”

4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis środków pierwszej pomocy  

Kontakt ze skórą Przemyć wodą z mydłem. W razie wystąpienia objawów należy zwrócić się o pomoc
lekarską.

Kontakt z oczami Natychmiast przepłukiwać oczy dużą ilością wody przez 15 minut. W razie wystąpienia
objawów należy zwrócić się o pomoc lekarską.

Wdychanie Jeżeli wystąpią kaszel, spłycenie oddechu lub inne problemy z oddychaniem, wynieść na
świeże powietrze. W przypadku nieustąpienia objawów, skonsultować się z lekarzem. W
razie potrzeby przywrócić normalne oddychanie poprzez standardowe środki pierwszej
pomocy.

Spożycie: Nie wywoływać wymiotów. Osobie przytomnej podać kilka szklanek wody. Nigdy nie
wolno podawać czegokolwiek do ust osobie, która jest nieprzytomna.

4.2. Najważniejsze objawy i działania, zarówno ostre jak i opóźnione  

Objawy: Najważniejsze znane objawy i skutki opisano w sekcji 2 i/lub w sekcji 11.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy medycznej i koniecznego szczególnego leczenia  

Uwaga dla lekarzy: Leczyć objawowo.
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5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
Podane informacje są oparte o dane uzyskane o tej substancji lub podobnych substancjach.
5.1. Środki gaśnicze  

Odpowiednie środki gaśnicze: Stosować pianę, ditlenk węgla (CO2), gaśnicę proszkową lub rozpyloną wodę. Zaleca się
stosowanie mgiełki wodnej w przypadku stosowania wody.

Niewłaściwe środki gaśnicze: NIE STOSOWAC strumienia wody, ponieważ może spowodować rozrzut i
rozprzestrzenienie się ognia. NIE STOSOWAĆ mediów pod ciśnieniem, które mogą
powodować powstawanie potencjalnie wybuchowej mieszaniny pyłu z powietrzem. W
przypadku pożaru nie zaleca się rozprowadzania dużych ilości aktywnego węgla z powodu
ryzyka spowodowania niekontrolowanych emisji pyłu.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną  

Szczególne zagrożenia związane z
substancją chemiczną:

Spalanie uwalnia drażniące dymy. W przypadku transferu produktu pod ciśnieniem należy
unikać generowania pyłu, jeśli obecne jest źródło zapłonu.

Aktywny węgiel ma dużą powierzchnię, co może powodować samoczynne ogrzewanie
podczas utleniania. Zaleca się odpowiednią przerwę powietrzną między pakunkami
aktywnego węgla w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się zdarzenia. Aktywny węgiel
trudno poddaje się zapłonowi i ma skłonność do wolnego spalania (tlenia się) bez
tworzenia dymu lub płomienia.

Niebezpieczne produkty spalania: Materiały tlące się przez długi czas w zamkniętych pomieszczeniach mogą produkować
tlenek węgla, który osiągnie dolną granicę wybuchowości (dolna granica wybuchowości
tlenku węgla = 12,5% w powietrzu). Używany aktywny węgiel może generować
dodatkowe produkty spalania związane z wchłoniętą substancją (substancjami). Tlenek
węgla (CO). Ditlenek węgla (CO2).

5.3. Informacje dla straży pożarnej  

Specjalne wyposażenie ochronne dla
strażaków

Nosić odpowiednie wyposażenie ochronne. Podczas pożaru nosić izolacyjny aparat
tlenowy.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  

Ochrona osobista: Unikać powstawania pyłu. Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować indywidualny
sprzęt ochronny. Patrz też sekcja 8.

Dla osób udzielających pomocy: Stosować środki ochrony indywidualnej w zalecane w sekcji 8.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska  

Środki ostrożności w zakresie
ochrony środowiska:

Nie są wymagane specjalne środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska. Należy
powiadomić lokalne władze, jeśli nie można opanować wycieków.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia  

Metody ograniczania: Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jeżeli jest to bezpieczne.
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Metody usuwania: Unikać zamiatania na sucho i stosować rozpylanie wody lub systemy odkurzania, aby
zapobiegać generowaniu pyłu w powietrzu. Jeśli rozlany materiał zawiera pył lub może
potencjalnie wygenerować pył, należy użyć odkurzaczy odpornych na wybuchy i/lub
systemów czyszczących odpowiednich do pyłu łatwopalnego. Zaleca się użycie odkurzacza
z wysokosprawnym filtrem powietrza (HEPA, high efficiency particulate air). Unikać
wzbijania pyłu przez zamiatanie lub stosowanie sprężonego powietrza. Zebrać i przenieść
do odpowiednio opisanego pojemnika. Zużyty granulowany aktywny węgiel można
poddawać recyklingowi. Niezużyty węgiel (nadmiar lub rozlanie) utylizować w jednostce
posiadającej pozwolenie na utylizację odpadów niestanowiących zagrożenia. Zużyty
węgiel należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie używać ponownie
pustych opakowań: utylizować w jednostce posiadającej pozwolenie na utylizację
odpadów niestanowiących zagrożenia. Patrz sekcja 13.

6.4. Odniesienia do innych sekcji  

Odniesienia do innych sekcji Patrz sekcja 8 po dalsze informacje. Patrz sekcja 13 po dalsze informacje.

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
Podane informacje są oparte o dane uzyskane o tej substancji lub podobnych substancjach.

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania  

Zalecenia dotyczące bezpiecznego
postępowania:

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Unikać powstawania pyłu. Nie wdychać pyłu.
Zapewnić odpowiedni odciąg miejscowy przy maszynach i pomieszczeniach, gdzie może
być wytwarzany pył. Unikać wzbijania pyłu przez zamiatanie lub stosowanie sprężonego
powietrza. Pył może tworzyć mieszaninę wybuchową w powietrzu.

Aktywny węgiel ma dużą powierzchnię, co może powodować samoczynne ogrzewanie
podczas utleniania. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom
elektrostatycznym. Wszystkie metalowe części maszyn mieszających i przetwarzających
muszą być uziemione. Przed rozpoczęciem transferu należy się upewnić, że wszystkie
urządzenia są uziemione. Drobny pyl może dostać się do urządzeń elektrycznych i
spowodować zwarcie. Jeśli konieczne są prace na gorąco (spawanie, cięcie palnikiem itp.),
najbliższe otoczenie pracy musi zostać oczyszczone z produktu i pyłów.

Ogólne kwestie związane z higieną Przy postępowaniu z produktem przestrzegać zasad higieny przemysłowej i BHP.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności  

Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać z
dala od źródeł ciepła i zapłonu. Nie przechowywać z silnymi utleniaczami. Nie
przechowywać z lotnymi związkami chemicznymi, ponieważ mogą zostać wchłonięte
przez produkt. Przechowywać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach. Aktywny
węgiel trudno poddaje się zapłonowi i ma skłonność do wolnego spalania (tlenia się) bez
tworzenia dymu lub płomienia. Nie należy dopuszczać do gromadzenia się osadów pyłu
na powierzchniach, ponieważ mogą one utworzyć mieszaninę wybuchową w przypadku
uwolnienia do atmosfery w dostatecznym stężeniu. Przed wejściem do zamkniętej
przestrzeni, która zawiera lub wcześniej zawierała aktywny węgiel, wykwalifikowana
osoba powinna ocenić pod kątem stężenia tlenu i tlenku węgla oraz wszelkich innych
zagrożeń.

Materiały niezgodne: Silne utleniacze. Silnie działające kwasy.

___________________________________________________________________________________________
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Środki kontroli ryzyka (Risk
Management Measures, RMM)

Zgodnie z artykułem 14.4 Przepisów REACH, nie stworzono scenariusza narażenia, jako że
substancja nie jest niebezpieczna.

8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry kontrolne  

Wytyczne dotyczące narażenia: .

Wartości graniczne narażenia dla krzemionki lub podobnych składników podano poniżej.

Pył lub cząstki stałe inaczej
nieokreślone:

Austria MAK: 10 mg/m³, STEL 2x30 min, pył wdychalny
mg/m³, TWA, pył wdychalny

Belgia: 10 mg/m³, TWA, wdychalny
mg/m³, TWA, respirabilny

Kanada (Saskatchewan): 10 mg/m³, TWA, wdychalny
mg/m³ TWA, respirabilny

Chiny: 8 mg/m³, TWA
mg/m³, STEL

Francja: 10 mg/m3, TWA pył wdychalny
mg/m3, TWA pył respirabilny

Niemcy - TRGS 900: 10 mg/m³, TWA, wdychalny
,25 mg/m³, frakcja respirabilna

Hong Kong: 10 mg/m³, TWA

Irlandia: 10 mg/m³, TWA, całkowity wdychalny
 4 mg/m³, TWA, respirabilny

Włochy: 10 mg/m³, TWA, wdychalny
mg/m³, TWA, respirabilny

Japonia: 3 mg/m³ TWA, respirabilny

Malezja: 10 mg/m³, TWA, wdychalny
mg/m³, TWA, respirabilny

Holandia: 3,5 mg/m³, wdychalny

Hiszpania: 10 mg/m³, VLA, wdychalny
3 mg/m³, VLA, respirabilny

Szwecja: 10 mg/m³, NGV, całkowity wdychalny
5 mg/m³, NGV, respirabilny

Wielka Brytania - WEL: 10 mg/m³, TWA, całkowity pył wdychany całkowity
mg/m³, TWA, pył respirabilny

___________________________________________________________________________________________
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US ACGIH - PNOS: 10 mg/m³, TWA, wdychalny
mg/m³, TWA, respirabilny

US OSHA - PEL: 15 mg/m3, TWA, pył całkowity
mg/m3, TWA, respirabilny

Krzemionka, krystaliczna (kwarc), nr
CAS 14808-60-7:

MAK Austria:                       0,15 mg/m³, TWA (respirabilny)

Belgia:                                0,1 mg/m³ TWA (frakcja pęcherzykowa)

Dania:                                0,1 mg/m³, TWA (respirabilny)

Finlandia:                                0,05 mg/m³, TWA (respirabilny)

Francja:                                0,1 mg/m³, VME (frakcja pęcherzykowa)

Irlandia:                                0,1 mg/m³, TWA (respirabilny)

Włochy:                                0,025 mg/m³, TWA (respirabilny)

Japonia:(3 mg/m³)/(1,19%SiO2 + 1) (respirabilny)

Szwajcaria:                        0,15 mg/m³, TWA (respirabilny)

WEL Wielka Brytania:                      0,1 mg/m³, TWA (respirabilny)

OSHA PEL USA:                0,05 mg/m3 (wdychany)

ACGIH TLV USA:                   0,025mg/m³ (respirabilny)

Cabot Corporation globalnie w swoich placówkach stosuje dla krzemionki krystalicznej wartość TLV (progowa wartość graniczna)
według US ACGIH, wynoszącą 0,025 mg/m3 (wdychany)

MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration (Najwyższe dopuszczalne stężenie w środowisku pracy)
NGV: Nivå Gräns Värde (Wartość graniczna poziomu narażenia)
PEL: dopuszczalny poziom narażenia
STEL: wartość graniczna narażenia krótkotrwałego
TLV: najwyższe dopuszczalne stężenie
TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe (Techniczne przepisy dotyczące materiałów niebezpiecznych)
TWA: średnia ważona względem czasu
US ACGIH: United States American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja dla Państwowych Higienistów
Przemysłowych)
US OSHA: Occupational Safety and Health Administration (Administracja do spraw Bezpieczeństwa zawodowego i Zdrowia)
VLA: Valore Límite Ambientales (Środowiskowa wartość graniczna)
WEL: wartość graniczna narażenia w miejscu pracy

Pochodny poziom niepowodujący
zmian (DNEL, Derived No Effect
Level):

Zgodnie z wymogami przepisu o rejestracji, ocenie, udzielaniu zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów UE (REACH), Activated Carbon REACH Consortium
(którego członkiem jest firma Cabot Corporation) określiła następujące pochodne
poziomy niepowodujące zmian (DNEL) dla aktywnego węgla na podstawie 90-dniowego
badania toksyczności wdychania powtarzalnej dawki u szczurów: DNEL dla pracowników
o wartości 1,8 mg/m3 (respirabilny) i DNEL dla konsumentów o wartości 0,9 mg/m3

(respirabilny).

Przewidywane stężenie Zgodnie z wytycznymi UE dotyczącymi rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i
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niepowodujące zmian w środowisku
(PNEC)

stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), przewidywane stężenie
niepowodujące zmian w środowisku (PNEC) w glebie wynoszące 10 mg/kg gleby
określono na podstawie badania rozrodczości dżdżownic.  Nie określono żadnych innych
wartości PNEC.

8.2. Kontrola narażenia  

Techniczne środki kontroli: Zapewnić odpowiednia wentylację aby utrzymać narażenie poniżej dopuszczalnych
wartości w środowisku pracy. Zapewnić odpowiedni odciąg miejscowy przy maszynach i
pomieszczeniach, gdzie może być wytwarzany pył.

Indywidualny sprzęt ochronny [PPE]

Ochrona dróg oddechowych: Zatwierdzony aparat oddechowy może być konieczny, jeśli odciąg miejscowy jest
niewystarczający.

Ochrona rąk: Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Ponieważ produkt to ciało stałe powodujące
minimalne zagrożenie przy bezpośrednim kontakcie ze skórą, można używać różnego
rodzaju rękawic w celu ochrony przed kontaktem ze skórą. Wybór konkretnych rękawic
zależy od charakteru wykonywanej czynności. Jednorazowe rękawice, wykonane z
lateksu, nitrylu lub mieszanki nitryl/winyl o minimalnej grubości 4 tysięczne cala (0,1 mm)
są skuteczne przy większości czynności, przy których można nie uwzględniać czasu
przebicia lub uwzględniać go jedynie w niewielkim stopniu. Po zdjęciu rękawic umyć
łagodnym mydłem i wodą ręce i inne narażone obszary skóry.

Ochrona oczu/twarzy: Nosić okulary/ochronę twarzy. Nosić okulary ochronne z osłonami bocznymi (lub gogle).

Ochrona skóry i ciała: Nosić odpowiednią odzież ochronną. Odzież należy prać codziennie. Odzieży ochronnej
nie wynosić poza miejsce pracy.

Inne: Przy postępowaniu z produktem przestrzegać zasad higieny przemysłowej i BHP. W
pobliżu powinna się znajdować fontanna do mycia oczu i prysznic.

Kontrola narażenia środowiska: Nie są wymagane specjalne środki ostrożności wobec środowiska. Należy powiadomić
lokalne władze, jeśli nie można opanować wycieków.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Podane informacje są oparte o dane uzyskane o tej substancji lub podobnych substancjach.

Stan fizyczny: Substancj
a stała

Zapach: Zasadniczo bezwonny.  Mokry
może wydzielać lekką woń
siarki.

Wygląd: Granulki Próg zapachu: Nie dotyczy
Kolor: Czarny

Własność Wartości  Uwagi  • Metoda  
pH: Nie dotyczy
Temperatura
topnienia/krzepnięcia:

Nie dotyczy

Temperatura wrzenia/zakres
wrzenia:

Nie dotyczy

Szybkość parowania: Nie dotyczy

___________________________________________________________________________________________
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10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. Reaktywność  

10.2. Stabilność chemiczna  

Prężność par: Nie dotyczy
Gęstość pary: Nie dotyczy
Gęstość: Brak informacji
Gęstość nasypowa: 0.33  kg/L

Ciężar właściwy w temp. 20°C: Brak informacji
Rozpuszczalność w wodzie: Nierozpuszczalny
Rozpuszczalność(-ci): Brak informacji
Wspólczynnik podziału
(n-oktanol/woda):

Brak informacji

Temperatura rozkładu: Brak informacji
Lepkość: Brak informacji
Lepkość kinematyczna: Brak informacji
Lepkość dynamiczna: Brak informacji
Właściwości utleniające: Nie dotyczy
Temperatura mięknienia: Brak informacji
Zawartość składników lotnych
(%):

Nie dotyczy

% Aktywność ciśnieniowa
(objętościowo):

Brak informacji

% Aktywność ciśnieniowa
(wagowo):

Brak informacji

Napięcie powierzchniowe: Brak informacji
Właściwości wybuchowe: Pył może tworzyć mieszaninę wybuchową w powietrzu

Temperatura zapłonu: Nie dotyczy
łatwopalność (substancja stała,
gaz)

Węgiel aktywowany chemicznie nie jest uważany za wysoce
łatwopalny zgodnie z kryteriami Dyrektywy EWG 92/69 A.10

Limit palności w powietrzu Brak informacji
Granica wybuchowości w powietrzu –
górna (g/m3):

Brak informacji

Granica wybuchowości w powietrzu – dolna
(g/m3):

Brak informacji

Temperatura samozapłonu: Brak informacji
Minimalna temperatura zapłonu: Brak informacji

Brak informacji
Minimalna energia zapłonu: Brak informacji
Energia zapłonu: Brak informacji
Maksymalne bezwzględne ciśnienie
wybuchu:

Brak informacji

Maksymalna szybkość wzrostu ciśnienia: Brak informacji
Szybkość spalania: Brak informacji
Wartość Kst: Brak informacji
Klasyfikacja wybuchu pyłu: Brak informacji

Reaktywność: Może reagować egzotermicznie przy kontakcie z silnymi środkami utleniającymi.
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Stabilność: Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania.

Dane dotyczące wybuchu  

Wrażliwość na uderzenie
mechaniczne:

Niewrażliwe na uderzenia mechaniczne

Wrażliwość na wyładowanie
statyczne:

Pył może tworzyć mieszaninę wybuchową w powietrzu. Unikać powstawania pyłu. Unikać
wzbijania pyłu przez zamiatanie lub stosowanie sprężonego powietrza. Zastosować środki
ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Wszystkie metalowe części
maszyn mieszających i przetwarzających muszą być uziemione. Przed rozpoczęciem
transferu należy się upewnić, że wszystkie urządzenia są uziemione.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji  

Niebezpieczna polimeryzacja: Niebezpieczna polimeryzacja nie zachodzi.

Możliwość występowania
niebezpiecznych reakcji:

Żadne podczas normalnego przetwarzania.

10.4. Warunki, których należy unikać  

Warunki, których należy unikać: Przechowywać z dala od źródeł ciepła i zapłonu. Unikać powstawania pyłu. Aktywny
węgiel (zwłaszcza mokry) może w zamkniętych pomieszczeniach pobierać tlen z
powietrza, prowadząc do niebezpiecznie niskiego poziomu tlenu.

Aktywny węgiel ma dużą powierzchnię, co może powodować samoczynne ogrzewanie
podczas utleniania.

10.5. Materiały niezgodne  

Materiały niezgodne: Silne utleniacze, Silnie działające kwasy

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  

Niebezpieczne produkty rozkładu: Materiały tlące się przez długi czas w zamkniętych pomieszczeniach mogą produkować
tlenek węgla, który osiągnie dolną granicę wybuchowości (dolna granica wybuchowości
tlenku węgla = 12,5% w powietrzu), Używany aktywny węgiel może generować
dodatkowe produkty spalania związane z wchłoniętą substancją (substancjami), Tlenki
węgla

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Podane informacje są oparte o dane uzyskane o tej substancji lub podobnych substancjach.

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra

Brak klasyfikacji.

Doustna medialna dawka
śmiertelna LD50:

LD50/doustnie/szczur = >2000 mg/kg. (OECD 423).

Wdechowe LC50: LC50/wdychanie/1godz./szczur = >8.5 mg/L (OECD 403)
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Skórna LD50: Wchłanianie wysoce nieprawdopodobne, brak znanego wpływu na zdrowie

Działanie żrące/drażniące na skórę:Brak klasyfikacji. Test podrażnienia skóry, królik (OECD 404): nie podrażnia.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie
drażniące na oczy:

Brak klasyfikacji. Test podrażnienia oczu, królik (OECD 405): nie podrażnia.

Działanie uczulające: Brak klasyfikacji. Nie działa uczulająco na podstawie testu lokalnych węzłów chłonnych
(OECD 429).

Mutagenność: Brak klasyfikacji.
- Mutacja genu w bakterii (Oznaczenie odwrotnej mutacji bakteryjnej/Ames) (OECD 471):
nie mutagenny.
- Test in vitro aberracji chromosomowej u ssaków (OECD 473): nie klastrogenny.
- Test in vitro mutacji genów komórek ssaków (OECD 476).: nie mutagenny.

Rakotwórczość Brak klasyfikacji.

Zawiera składnik (krzemionkę krystaliczną) zaklasyfikowaną przez IARC do grupy 1, przez
ACGIH do grupy A2 i przez NTP jako znaną substancję rakotwórczą.

Szkodliwy wpływ na rozrodczość: Brak klasyfikacji. Test toksyczności wdychania powtarzanej dawki nie wykazał działań na
narządy rozrodcze, a badanie toksokinetyczne nie wykazało migracji produktu do
narządów rozrodczych.

STOT – narażenie jednorazowe: Brak klasyfikacji.

STOT – narażenie powtarzane: Brak klasyfikacji. Badanie toksyczności dawki potwarzanej, wdychanie (szczur) 90 dni
(OECD 413): NOAEC 7,29 mg/m3 (respirabilny). Test przeprowadzono z użyciem
aktywnego węgla zawierającego pomijalne ilości krzemionki krystalicznej, w związku z
czym sam aktywny węgiel nie został zaklasyfikowany jako STOT-RE. Choć respirabilna
krzemionka krystaliczna jest zaklasyfikowana jako STOT-RE, ten produkt zawiera <1%
krzemionki krystalicznej, w związku z czym nie jest zaklasyfikowany do STOT-RE.

Zagrożenie spowodowane aspiracją:Na podstawie doświadczeń przemysłowych i dostępnych danych nie oczekuje się
zagrożenia aspiracją.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Podane informacje są oparte o dane uzyskane o tej substancji lub podobnych substancjach.

12.1. Toksyczność 

Toksyczność w środowisku wodnym:Nie toksyczny.  Substancja jest wysoce nierozpuszczalna w wodzie i istnieje małe
prawdopodobieństwo przenikania błon biologicznych.  Nie są znane szkodliwe skutki
ekologiczne.

Toksyczność lądowa: Badanie reprodukcji dżdżownic (OECD 222), NOAEC dla spadku masy ciała 1000 mg/kg
gleby; NOAEC dla reprodukcji 3200 mg/kg gleby. Nietoksyczny w glebie.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

___________________________________________________________________________________________
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Nie oczekuje się degradacji

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

Nie przewiduje się w związku z właściwościami fizykochemicznymi.

12.4. Mobilność w glebie 

Mobilnosc:  Nie przewiduje się migracji. Nierozpuszczalny.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i 
vPvB 

Niniejsza substancja nie spełnia kryteriów dla PBT lub vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 

Brak informacji.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Zastrzeżenie: Informacje w niniejszej części dotyczą produktu w stanie, w jakim został wysłany, w zamierzonym składzie, zgodnie
z opisem w sekcji 3 niniejszej karty charakterystyki (MSDS). Zanieczyszczenie lub przetwarzanie może zmienić charakterystykę i
wymogi odpadów. Rozporządzenia mogą także dotyczyć pustych pojemników, wkładów i popłuczyn. Stanowe/prowincjonalne i
lokalne rozporządzenia mogą się różnić od rozporządzeń federalnych.

Lista kodów odpadów: Należy przestrzegać hierarchii odpadów (dyrektywa 2008/98/WE dotyczącej odpadów,
artykuł 4)

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów  

Odpady z pozostałości/niezużytych
produktów:

Utylizację należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami
regionalnymi, krajowymi i miejscowymi.

14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Ta substancja powinna być zaklasyfikowana jako substancja o numerze ONZ 1362, klasa zagrożenia 4.2 (samozapalna z powodu
samonagrzewania się), grupa pakowania III, „węgiel aktywny”, jeśli ma być transportowana w pojemnikach o pojemności ponad
450 litrów lub 3 m3 według rozporządzeń ONZ dotyczących towarów niebezpiecznych.

DOT 
14.1  Nr UN/identyfikacyjny Nie regulowane
14.2  Właściwa nazwa przewozowa Nie regulowane
14.3  Klasa zagrożenia Nie regulowane
14.4  Grupa pakowania Nie regulowane

IMDG 
14.1  Nr UN/identyfikacyjny Nieregulowane
14.2  Właściwa nazwa przewozowa Nieregulowane
14.3  Klasa zagrożenia Nieregulowane
14.4  Grupa pakowania Nieregulowane
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RID 
14.1  Nr UN/identyfikacyjny Nieregulowane
14.2  Właściwa nazwa przewozowa Nieregulowane
14.3  Klasa zagrożenia Nieregulowane
14.4  Grupa pakowania Nieregulowane

ADR 
14.1  Nr UN/identyfikacyjny Nieregulowane
14.2  Właściwa nazwa przewozowa Nieregulowane
14.3  Klasa zagrożenia Nieregulowane
14.4  Grupa pakowania Nieregulowane

ICAO (powietrzny) 
14.1  Nr UN/identyfikacyjny Nieregulowane
14.2  Właściwa nazwa przewozowa Nieregulowane
14.3  Klasa zagrożenia Nieregulowane
14.4  Grupa pakowania Nieregulowane

IATA 
14.1  Nr UN/identyfikacyjny Nieregulowane
14.2  Właściwa nazwa przewozowa Nieregulowane
14.3  Klasa zagrożenia Nieregulowane
14.4  Grupa pakowania Nieregulowane

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny  

Unia Europejska 

Wykazy międzynarodowe 

 TSCA  - Ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b)
Wykaz

Odpowiada

 DSL/NDSL  - Kanadyjski wykaz substancji krajowych/Kanadyjski wykaz substancji
zagranicznych

Odpowiada

 EINECS/ELINCS  - Europejski wykaz istniejących substancji o znaczeniu
handlowym/Europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych

Odpowiada

 ENCS  - Japonia Istniejące i nowe substancje chemiczne Odpowiada
 IECSC  - Chiny Wykaz istniejących substancji chemicznych Odpowiada
 KECL  - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych Odpowiada
 PICCS  - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych Odpowiada
 AICS  - Australijski wykaz substancji chemicznych Odpowiada
 NZIoC  - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych Odpowiada

Niemcy  Klasa zagrożenia dla wody
(WGK)

nwg (nie zagrażający wodom) Numer
Identyfikacyjn
y WGK:

801

Klasa trucizn w Szwajcarii:
Nie określono
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 TCSI  - Tajwański wykaz substancji chemicznych (Taiwan Chemical Substance Inventory)Odpowiada

15.2. Ocena bezpieczeństwa 
chemicznego 

Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego UE:  Przeprowadzono ocenę bezpieczeństwa chemicznego niniejszej substancji.

16. INNE INFORMACJE

ACGIH: Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy (American Conference of Government Industrial Hygienists)
ADR:  Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (Agreement on
Dangerous Goods by Road)
CAS: Serwis abstraktów chemicznych (Chemical Abstracts Service)
CLP: Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie (Classification, Labelling and Packaging)
DOT: Wydział Transportu (Department of Transportation)
EC: Komisja Europejska (European Commission)
IARC: Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (International Agency for Research on Cancer)
IATA: Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (International Air Transport Association)
ICAO: Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization)
IMDG: Międzynarodowy Morski Kodeks Ładunków Niebezpiecznych (International Maritime Dangerous Goods)
LC50: Stężenie śmiertelne powodujące 50% śmiertelności
LD50: Dawka śmiertelna powodująca 50% śmiertelności
NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health
NOAEC: najwyższe stężenie bez obserwowanego działania szkodliwego (No Observed Adverse Effects Concentration)
NTP: Krajowy program toksykologiczny (National Toxicology Program)
NVIC: Krajowe centrum informacji toksykologicznych (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum)
OECD: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Cooperation and Development)
OSHA: Amerykańska ustawa dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (Occupational Safety and Health Act)
PBT: trwały, wykazujący zdolność do bioakumulacji i toksyczny (Persistent, Bioaccumulative and Toxic)
REACH: Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów
(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
RID: Przepisy dotyczące międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych koleją
SDS: Karta charakterystyki (Safety Data Sheet)
STOT: Działanie toksyczne na narządy docelowe (Specific Target Organ Toxicity)
UK: Zjednoczone Królestwo
US: Stany Zjednoczone
vPvB: Bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (Very Persistent Very Bioaccumulative)

Kontakty: 

Zastrzeżenie:
Podane tu informacje są oparte na danych, które firma Cabot Corporation uważa za ścisłe. Nie udziela się jakiejkolwiek
gwarancji zarówno wyrażonej jak i domniemanej. Informacje zostały podane wyłącznie do wiadomości i rozwagi, a firma Cabot
nie bierze na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej związanej z ich użyciem lub poleganiem na nich. W przypadku
wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentem w języku angielskim a dokumentem w innym języku, wersja w języku
angielskim jest nadrzędna.

Opracowano przez: Cabot Corporation - Dział Bezpieczeństwa, Zdrowia i Środowiska

Patrz sekcja 1.
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Data aktualizacji: 16-lip-2018

Wersja: 3
Powód Uaktualnienia: Całkowicie zmienione

Znaki handlowe DARCOÒ, GRO-SAFEÒ, PETRODARCOÒ, NORITÒ oraz PURITÔ są własnością firmy Cabot Corporation lub
podmiotów stowarzyszonych

Koniec karty charakterystyki
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