
VARNOSTNI LIST

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1. Oznaka izdelka  

Koda izdelka: CNR120

Naziv izdelka: NORITÒ CNR 120

Ime snovi: Aktivno oglje - nizka gostota skeleta

ES št.: 931-334-3

Številka registracije REACH: 01-2119488716-22

Sinonimi: Aktivirano oglje

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe  

Priporočena uporaba: Uporabe v tekočem in parnem stanju (čiščenje, razbarvanje, ločevanje, kot katalizator,
odstranjevanje vonja)

Odsvetujejo se naslednje uporabe: Ni znano.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista  

E-poštni naslov: SDS@cabotcorp.com

1.4. Telefonska številka za nujne primere  

Telefonska številka za nujne primere:UK: CHEMTREC: (+44)-870-8200418
Mednarodno CHEMTREC: +1 703-741-5970 ali + 1-703-527-3887
ZDA:  CHEMTREC 1-800-424-9300 ali 1-703-527-3887

Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), člen 31 Datum
spremembe:

16-Jul-2018

V skladu s členom 31 Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH) je za nevarne snovi
ali pripravke treba zagotoviti varnostni list (VL).  Ta izdelek ne izpolnjuje
zahtev za razvrščanje po uredbi (ES) št. 1272/2008 (CLP) .  Zato je tak
dokument zunaj področja uporabe člena 31 uredbe REACH in zahteve glede
vsebine v vsakem oddelku ne veljajo.

Verzija: 3

Cabot Norit UK Limited
45 Clydesmill Place
Cambuslang Ind. Estate
Glasgow, Scotland
G32 8RF
Združeno kraljestvo
Tel: +44 141 641 8841
Fax: +44 141 641 8411
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Koda izdelka:  CNR120 Naziv izdelka:  NORITÒ CNR 120 Datum spremembe:
16-Jul-2018

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI

2.1. Klasifikacija snovi ali mešanice  

Po Direktivi (ES) 1272/2008 (CLP), raznih popravkih in dopolnilih ter po odredbi 67/548/EGS snov ni nevarna.

2.2. Elementi oznake

Piktogram:
brez

Opozorilna beseda:
Brez

Izjave o nevarnosti:
brez

varnostne izjave:
Brez

2.3. Druge nevarnosti  

To snov je treba razvrstiti kot samosegrevajočo skupine 2, skladno z Uredbo (ES) št.  1272/2008 (CLP), če je treba pakirati v
embalaži z volumnom nad 450 litri ali 3 m3.

Aktivirano oglje (še posebej, če je mokro) lahko odstranjuje kisik iz zraka v zaprtih prostorih, tako da lahko pride do nevarno
nizkih ravni kisika. Pred vstopom v zaprt prostor ki vsebuje ali je predhodno vsebova aktivno oglje, prostor se treba oceniti
glede kisika in ogljikovega monoksida koncentracij in vse druge nevarnosti s kvalificirano osebo.

Delavci morajo tudi ustrezno ukrepati v smislu varnosti, kadar delajo z izrabljenimi (porabljenimi) aktiviranimi oglji, ki imajo
lahko nevarne lastnosti, povezane z adsorbiranimi materiali.

Preprečiti nastanek prahu. Material v prahu lahko ustvarja mešanice prahu in zraka, ki lahko eksplodirajo. Če se izdelek
prenaša pod pritiskom, se je treba izogibati ustvarjanju prahu, če je prisoten vir vžiga.

Aktivirana oglja imajo veliko površino, ki lahko povzroči samo-segrevanje med oksidacijo. Glejte Oddelek 5.

Ne ustvarjajo prahu v zraku, ker airsol kristalni kremen se lahko pridobijo.

Glavni načini izpostavljenosti: Vdihavanje, Stik z očmi, Stik s kožo

Stik z očmi: Lahko povzroči mehansko draženje. Izogibati se stiku z očmi.

Stik z kožo: Lahko povzroči mehansko draženje. Preprečiti stik s kožo.

Vdihavanje: Prah je lahko dražeč za dihalne poti. V bližini strojev in na mestih, kjer se prah lahko
nakopiči, poskrbite za ustrezno lokalno izpušno prezračevanje. Glejte tudi Oddelek 8.

Zaužitje: Okvare zdravja ob normalni uporabi niso poznane.

Rakotvornost: Glejte Oddelek 11.
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Koda izdelka:  CNR120 Naziv izdelka:  NORITÒ CNR 120 Datum spremembe:
16-Jul-2018

Ućinki na prizadet organ: Pljuča, Oči, Koža

Zdravstvena stanja, ki se zaradi
izpostavljenosti poslabšajo:

Astma, Težave z dihanjem, Bolezni kože

Potencialna nevarnost za okolje: Ni znano. Glejte tudi Oddelek 12.

3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.1  Snovi  

Ime kemikalije ES št.: Št. CAS masni % Razvrstitev v
skladu z
direktivo

67/548/EGS ali
1999/45/ES

Razvrstitev v skladu z
Uredbo (ES) št

1272/2008 [CLP]

Registracijska
številka REACH

Aktivirano oglje 931-334-3 7440-44-0 100 - - 01-2119488716-22

Drugi podatki:  
Ta proizvod, proizveden iz surovin, prisotnih v naravi, vsebuje <1% celotnega kristalnega silicijevega dioksida (kremen, CAS
reg.št. 14808-60-7).

Pomišljaj (-) pomeni "ni primerno"

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč  

Stik s kožo Temeljito umiti z milom in vodo. Poiščite zdravniško pomoč, če se pojavijo simptomi.

Stik z očmi Nemudoma začeti z obilo vode spirati oči za najmanj 15 minut. Poiščite zdravniško
pomoč, če se pojavijo simptomi.

Vdihavanje Če pride do kašlja, kratke sape ali drugih problemov pri dihanju, prenesti na svež zrak.  Če
simptomi ne prenehajo, poiskati zdravniško pomoč.  Če je potrebno, s pomočjo
standardnih ukrepov prve pomoči vzpostaviti normalno dihanje.

Zaužitje: Ne siliti na bruhanje.  Osebi, če je pri zavesti, dati piti nekaj kozarcev vode.  Nezavestni
osebi nikoli ne dajati česarkoli v usta.

4.2.  Najbolj pomembni simptomi in učinki, tako akutni, kot zapozneli  

Simptomi: Najpomembnejši znani simptomi in učinki so opisani v oddelku 2 in/ali v oddelku 11.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja  

Obvestilo za zdravnike: Zdraviti simptomatsko.
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Koda izdelka:  CNR120 Naziv izdelka:  NORITÒ CNR 120 Datum spremembe:
16-Jul-2018

5. PROTIPOŽARNI UKREPI
Tu navedena informacija sloni na podatkih o snovi sami ali o podobnih snoveh.
5.1. Sredstva za gašenje  

Ustrezna sredstva za gašenje: Uporabljati peno, ogljikov dioksid (CO2), suho kemikalijo ali vodno prho. Če se uporablja
voda, je priporočljiva megla.

Neustrezna sredstva za gašenje: NE UPORABLJAJTE vodnega curka, ker se lahko razprši in tako razširi požar. NE
UPORABLJAJTE visoko tlačnih sredstev, zaradi katerih lahko pride do nastanka
potencialno eksplozivne mešanice prahu in zraka. V primeru požara, razsipati velike
količine aktiviranega oglja zaradi tveganja za nastanek nenadzorovanih emisij prahu ni
priporočljivo.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo  

Konkretne nevarnosti, ki izvirajo iz
kemikalije:

Pri gorenju se sprošča dražeč dim. Če se izdelek prenaša pod pritiskom, se je treba
izogibati ustvarjanju prahu, če je prisoten vir vžiga.

Aktivirana oglja imajo veliko površino, ki lahko povzroči samo-segrevanje med oksidacijo.
Priporoča se ustrezna zračna reža med paketi aktiviranega oglja, da se zmanjša tveganje
širjenja dogodka. Aktivirano oglje je težko vžgati in običajno gori počasi (tli), ne da bi pri
tem nastajal dim ali plameni.

Nevarni produkti zgorevanja: Materiali, ki se jih pusti dalj časa tleti v zaprtih prostorih, lahko proizvajajo količine
ogljikovega monoksida, ki dosežejo spodnje meje eksplozivnosti (LEL za ogljikov monoksid
= 12,5% v zraku). Rabljeno aktivirano oglje lahko proizvaja dodatne produkte zgorevanja,
ki temeljijo na adsorbirani snovi ali snoveh. Ogljikov monoksid (CO). Ogljikov dioksid
(CO2).

5.3. Nasvet za gasilce  

Posebna varovalna oprema za gasilceUporabljati ustrezno zaščitno opremo.V primeru požara uporabljati samostojni dihalni
aparat.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili  

Osebni varnostni ukrepi: Preprečiti nastanek prahu. Poskrbite za ustrezno zračenje. Uporabljajte osebno zaščitno
opremo. Glejte tudi Oddelek 8.

Za reševalce: Uporaba osebne zaščitne opreme, kot se jo priporoča v Oddelku 8.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi  

Okoljevarstveni ukrepi: Posebni varnostni ukrepi glede okolja niso potrebni. Če razlitij ni mogoče zajeziti, je treba
obvestiti lokalne oblasti.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje  

Metode zadrževanja: Zaustavite nadaljnje puščanje ali razlivanje, če to ni nevarno.

Metode za čiščenje: Izogibati se pometanju na suho in uporabljati vodno prho ali vakuumske čistilne sisteme,
da ne pride do dviganja prahu. Če razsuti material vsebuje prah ali pa lahko prah ustvarja,
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Koda izdelka:  CNR120 Naziv izdelka:  NORITÒ CNR 120 Datum spremembe:
16-Jul-2018

je treba uporabljati eksplozijsko varne sesalce praznin in/ali za gorljivi prah primerne
sisteme za čiščenje. Priporoča se uporaba sesalca z visoko učinkovitim filtrom za
zadrževanje delcev (HEPA). Ne uporabljajte metle ali stisnjenega zraka, da ne boste
dvigali oblakov prahu. Odstranite in prenesite v ustrezno označene zabojnike. Izrabljeno
aktivno oglje v granulah se lahko reciklira. Deviški (neporabljen) ogljik (presežek ali
razsutja) odstraniti v napravi z dovoljenjem za nenevarne odpadke. Izrabljen (uporabljen)
ogljik je treba odstraniti v skladu z veljavnimi zakoni. Ne uporabljati ponovno praznih
vreč: odstraniti jih v napravi z dovoljenjem za nenevarne odpadke. Glejte Oddelek 13.

6.4. Sklicevanje na druge oddelke  

Sklicevanje na druge oddelke Glej oddelek 8 za dodatne informacije. Glej oddelek 13 za dodatne informacije.

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE
Tu navedena informacija sloni na podatkih o snovi sami ali o podobnih snoveh.

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje  

Nasvet za varno rokovanje: Izogibati se stiku snovi z očmi in kožo. Preprečiti nastanek prahu. Ne vdihujte prahu. V
bližini strojev in na mestih, kjer se prah lahko nakopiči, poskrbite za ustrezno lokalno
izpušno prezračevanje. Ne uporabljajte metle ali stisnjenega zraka, da ne boste dvigali
oblakov prahu. Prah lahko v zraku tvori eksplozivno zmes.

Aktivirana oglja imajo veliko površino, ki lahko povzroči samo-segrevanje med oksidacijo.
S previdnostnimi ukrepi preprečite nastajanje statičnega naboja. Vsi kovinski deli mešalne
in obdelovalne opreme morajo biti ozemljeni. Prepričajte se, da so vsi kovinski deli
ozemljeni, preden pričnete s prenosom. Fini prah lahko zaide v električno opremo in
povzroči električni kratek stik. Če je vroče delo (varjenje, baklo rezanje, itd), je potrebno,
morajo biti neposredno delovno območje očiščeno izdelek in prah.

Splošni higienski oziri Kar se higiene in varnosti tiče, ravnajte v skladu z dobro industrijsko prakso.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo  

Pogoji skladiščenja: Shranjujte v suhem, hladnem in dobro prezračevanem prostoru. Hranite izven dosega
toplote in virov vžiga. Ne shranjujte skupaj z močno oksidirajočimi sredstvi. Ne skladiščiti s
hlapljivimi kemikalijami, ker se lahko absorbirajo na izdelek. Hraniti v pravilno označenih
vsebnikih. Aktivirano oglje je težko vžgati in običajno gori počasi (tli), ne da bi pri tem
nastajal dim ali plameni. Prah se ne sme usedati in nabirati na površinah, ker lahko, če se
ga v zadostni koncentraciji dvigne v ozračje, tvori mešanico, ki lahko eksplodira. Pred
vstopom v zaprt prostor ki vsebuje ali je predhodno vsebova aktivno oglje, prostor se
treba oceniti glede kisika in ogljikovega monoksida koncentracij in vse druge nevarnosti s
kvalificirano osebo.

Nezdružljivi materiali: Močni oksidanti. Močne kisline.

7.3. Posebne končne uporabe  

Ukrepi za obvladovanje tveganj
(RMM)

Ker snov ni nevarna, se scenarija izpostavljenosti po clenu 14.4 uredbe REACH ni razvilo.

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA
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Koda izdelka:  CNR120 Naziv izdelka:  NORITÒ CNR 120 Datum spremembe:
16-Jul-2018

Smernice za izpostavljenost: .

Meje izpostavljenosti za sestavine ali podobne sestavine so navedene spodaj.

Prah, ali drobno zrnat material, ne
naveden drugje:

Avstrija MAK:10 mg/m³, KTV 2x30 min, inhalabilen prah
mg/m³, TWA, inhalabilni prah

Belgija:10 mg/m³, TWA, inhalabilno
3 mg/m³, TWA, vdihljivo

Kanada (Saskatchewan):10 mg/m³, TWA, inhalabilno
mg/m³ TWA, vdihljivo

Kitajska:8 mg/m³, TWA
mg/m³, KTV

Francija:10 mg/m³, TWA, inhalabilen prah
mg/m³, TWA vdihljiv prah

Nemčija - TRGS 900:10 mg/m³, TWA, inhalabilno
mg/m³, vdihljiva frakcija

Hong Kong:10 mg/m³, TWA

Irska:10 mg/m³, TWA, skupaj inhalabilno
 4 mg/m³, TWA, vdihljivo

Italija:10 mg/m³, TWA, inhalabilno
mg/m³, TWA, vdihljivo

Japonska:3 mg/m³ TWA, vdihljivo

Malezija:10 mg/m³, TWA, inhalabilno
mg/m³, TWA, vdihljivo

Nizozemska:3,5 mg/m³ inhalabilno

Španija:10 mg/m³, TWA, inhalabilno
mg/m³, VLA, vdihljivo

Švedska:10 mg/m³, NGV, Skupaj inhalabilno
5 mg/m³, NGV, vdihljivo

Združeno kraljestvo - WEL:10 mg/m³, TWA, skupaj inhalabilen prah
mg/m³, TWA, vdihljiv prah

ZDA ACGIH - PNOS:10 mg/m³, TWA, inhalabilno
mg/m³, TWA, vdihljivo

ZDA OSHA - PEL:15 mg/m³, TWA, skupaj prah
mg/m³, TWA, vdihljivo
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Koda izdelka:  CNR120 Naziv izdelka:  NORITÒ CNR 120 Datum spremembe:
16-Jul-2018

Silicijev dioksid, kristaliničen
(kremen) CAS RN 14808-60-7:

Avstrija MAK:                       0.15 mg/m³, TWA (dihanje)
Belgija:                                0.1 mg/m³, TWA (alveolarna frakcija)
Danska:                                0.1 mg/m³, TWA (dihanje)
Finska:                                0.05 mg/m³, TWA (dihanje)
Francija:                                0.1 mg/m³, VME (alveolarna frakcija)
Irska:                                0.1 mg/m³, TWA (dihanje)
Italija:                                0.025 mg/m³, TWA (dihanje)
Japonska:(3 mg/m³)/( 1.19%SiO2 + 1) (dihanje)
Švica:                        0.15 mg/m³, TWA (dihanje)
UK WEL:                      0.1 mg/m³, TWA (dihanje)
US OSHA PEL:                0.05 mg/m³ (dihanje)
US ACGIH TLV:                   0.025mg/m³ (dihanje)

V svojih objektih po vsem svetu Cabot Corporation upravlja s kristalnim silicijevim dioksidom v ZDA ACGIH TLV 0,025 mg / m3
(respirabilno)

MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration (Maksimalna koncentracija na delovnem mestu)
NGV: Nivå Gräns Värde (Nivo mejne vrednosti)
PEL: Dopustna meja izpostavljenosti
KTV: Mejna vrednost za kratkotrajno izpostavljenost
TLV: Mejna vrednost
TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe (Tehnična pravila za nevarne snovi)
TWA: Časovno uteženo povprečje
ZDA ACGIH: Ameriška konferenca državnih higienikov za industrijo (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
ZDA OSHA: Uprava za zdravje in varnost pri delu ZDA (United States Occupational Health and Safety Administration)
VLA: Valore Límite Ambientales (Mejna vrednost za okolje)
WEL: Mejna izpostavljenost na delovnem mestu

Izpeljana raven brez učinka (DNEL): Kot to zahteva uredba EU o registraciji, evalvaciji in avtorizaciji kemikalij (REACH), uredba,
konzorcij REACH za aktivirano oglje (katerega član je Korporacija Cabot) je izpeljal
naslednje izvedene ravni brez učinka (DNELe) za aktivirano oglje, ki temelji na 90-dnevni
študiji strupenosti pri podganah pri vdihavanju s ponavljajočim se odmerkom : DNEL za
delavca 1,8 mg/m3 () in DNEL za uporabnika 0,9 mg/m3 (vdihljivo).

Predvidena Koncentracija Brez
Učinka (PNEC)

Po smernicami EU o registraciji, evalvaciji in avtorizaciji kemikalij (REACH), predvidena
koncentracija brez učinka ima (PNEC) zemljo 10 mg / kg , izračunana na podlagi študijo
deževnik reprodukcije. Nobena druga PNECs so pridobljeni.

8.2. Nadzor izpostavljenosti  

Tehnične kontrole: Zagotovite primerno prezračevanje prostorov, da s tem zagotovite izpostavljenost pri
delu pod mejnimi vrednostmi. V bližini strojev in na mestih, kjer se prah lahko nakopiči,
poskrbite za ustrezno lokalno izpušno prezračevanje.

Osebna zaščitna oprema [OZO]

Zaščita dihal: Če lokalno zračenje izpustov ne zadošča, je mogoče potreben odobren respirator.

Zaščita rok: Nositi primerne rokavice. Ker je ta proizvod trden, z minimalnim tveganjem pri
neposrednem stiku s kožo, se lahko za preprečevanje stika s kožo uporabijo različne vrste
rokavic. Izbira posebne rokavice je odvisna od narave opravljanja dela. Rokavice za
enkratno uporabo na voljo v lateksu, nitrilu ali nitril/vinilni mešanici z najmanjšo debelino
4 mm, so učinkovite pri večini del, kjer ni potrebno posvečati skrbi glede prebojnih časov,
oz. zelo malo. Roke in drugo izpostavljeno kožo je potrebno po odstranitvi rokavic umiti z
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Koda izdelka:  CNR120 Naziv izdelka:  NORITÒ CNR 120 Datum spremembe:
16-Jul-2018

blagim milom in vodo.

Zaščita oči/obraza: Nositi zaščito za oči / obraz. Nositi zaščitna očala s stranskimi ščitniki (ali pa naočnike).

Zaščita kože in telesa: Nosite zaščitno delovno obleko. Obleko dnevno operite. Delovne obleke se ne sme nositi
izven delovišča.

Drugo: Kar se higiene in varnosti tiče, ravnajte v skladu z dobro industrijsko prakso. V neposredni
bližini naj bo na voljo tuš za oči in varnostna prha.

Kontrole izpostavljenosti okolja: Posebni varnostni ukrepi glede okolja niso potrebni. Če razlitij ni mogoče zajeziti, je treba
obvestiti lokalne oblasti.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

Tu navedena informacija sloni na podatkih o snovi sami ali o podobnih snoveh.

Agregatno stanje: Trdna
snov

Vonj: Običajno brez vonja. Lahko
povzroči rahlo žvepla vonj če je
moker.

Izgled: Pilule Prag za vonj: Se ne uporablja
Barva: Črn

Lastnost Vrednosti  Opombe  • Metoda  
pH: Se ne uporablja
Tališče/zmrzišče: Se ne uporablja
Točka vrelišča / območje
vrelišča:

Se ne uporablja

Hitrost izparevanja: Se ne uporablja
Parni tlak: Se ne uporablja
Parna gostota: Se ne uporablja
Gostota: Podatkov ni na voljo
Gostota: 0.33  kg/L

Specifična teža pri 20 ° C: Podatkov ni na voljo
Topnost v vodi: Netopno
Topnost(i): Podatkov ni na voljo
Koeficient delitve (n-
oktanol/voda):

Podatkov ni na voljo

Temperatura razpada: Podatkov ni na voljo
Viskoznost: Podatkov ni na voljo
Kinematična viskoznost: Podatkov ni na voljo
Dinamična viskoznost: Podatkov ni na voljo
Oksidacijske lastnosti: Navedba ni potrebna
Točka mehčanja: Podatkov ni na voljo
Vsebnost HOS (%): Navedba ni potrebna
% hlapljivo (po prostornini): Podatkov ni na voljo
% hlapnosti (po masi): Podatkov ni na voljo

Površinska napetost: Podatkov ni na voljo
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10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. reaktivnost  

10.2. Kemična stabilnost  

Obstojnost: Stabilno pri normalnih pogojih rokovanja in skladiščenja.

Podatki o eksplozijah  

Občutljivost za mehanske udarce: Ni občutljivo za mehanične udarce

Občutljivost za statično razelektritev:Prah lahko v zraku tvori eksplozivno zmes. Preprečiti nastanek prahu. Ne uporabljajte
metle ali stisnjenega zraka, da ne boste dvigali oblakov prahu. S previdnostnimi ukrepi
preprečite nastajanje statičnega naboja. Vsi kovinski deli mešalne in obdelovalne opreme
morajo biti ozemljeni. Prepričajte se, da so vsi kovinski deli ozemljeni, preden pričnete s
prenosom.

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij  

Nevarna polimerizacija: Do nevarne polimerizacije ne pride.

Možnost poteka nevarnih reakcij: Ob običajni rabi ne.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti  

Pogoji, ki se jim je treba izogniti: Hranite izven dosega toplote in virov vžiga. Preprečiti nastanek prahu. Aktivirano oglje (še
posebej, če je mokro) lahko odstranjuje kisik iz zraka v zaprtih prostorih, tako da lahko
pride do nevarno nizkih ravni kisika.

Eksplozivne lastnosti: Prah lahko v zraku tvori eksplozivno zmes

Plamenišče: Navedba ni potrebna
vnetljivost (trdna snov, plin) Kemijsko aktivno oglje se ne šteje za lahko vnetljivo skladno z

merili iz Direktive EGS 92/69 A.10
Meje vnetljivosti v zraku Podatkov ni na voljo
Meje eksplozivnosti v zraku - zgornja
(g/m3):

Podatkov ni na voljo

Meje eksplozivnosti v zraku - spodnja
(g/m3):

Podatkov ni na voljo

Temperatura samovžiga: Podatkov ni na voljo
Minimalna temperatura vžiga: Podatkov ni na voljo

Podatkov ni na voljo
Minimalna energija vžiga: Podatkov ni na voljo
Energija vžiga: Podatkov ni na voljo
Maksimalni absolutni tlak pri eksploziji: Podatkov ni na voljo
Maksimalna hitrost naraščanja tlaka: Podatkov ni na voljo
Hitrost izgorevanja: Podatkov ni na voljo
Vrednost Kst: Podatkov ni na voljo
Klasifikacija eksplozivnosti prahu: Podatkov ni na voljo

Reaktivnost: V stiku z močnimi oksidanti lahko reagira eksotermično.
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Aktivirana oglja imajo veliko površino, ki lahko povzroči samo-segrevanje med oksidacijo.

10.5. Nezdružljivi materiali  

Nezdružljivi materiali: Močni oksidanti, Močne kisline

10.6. Nevarni razpadni produkti  

Nevarni razpadni produkti: Materiali, ki se jih pusti dalj časa tleti v zaprtih prostorih, lahko proizvajajo količine
ogljikovega monoksida, ki dosežejo spodnje meje eksplozivnosti (LEL za ogljikov monoksid
= 12,5% v zraku), Rabljeno aktivirano oglje lahko proizvaja dodatne produkte zgorevanja,
ki temeljijo na adsorbirani snovi ali snoveh, Ogljikovi oksidi

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

Tu navedena informacija sloni na podatkih o snovi sami ali o podobnih snoveh.

11.1  Podatki o toksikoloških učinkih

Akutna strupenost

Ni razvrščeno.

Oralno LD50: LD50/oralno/podgana = >2000 mg/kg. (OECD 423).

SK50 ob vdihavanju: SK50 / vdihavanje / 1h / podgana =>8.5 mg/L (OECD 403)

LD50 kožno: Absorpcija je zelo malo verjetna, znani niso nobeni učinki na zdravje

Jedkanje/draženje kože: Ni razvrščeno. Test draženja kože, kunec (OECD 404): Ne draži.

Težka poškodba oči/razdraženje oči:Ni razvrščeno. Test draženja kože, kunec (OECD 405): Ne draži.

Preobčutljivostni učinki: Ni razvrščeno. Ne povzroča preobčutljivosti, na osnovi testa lokalnih limfnih vozlov (OECD
429).

Mutagenost: Ni razvrščeno.
Genska mutacija pri bakterijah (test bakterijskih povratnih mutacij/Ames) (OECD 471): ni
mutageno.
- In vitro test kromosomskih aberacij pri sesalcih (OECD 473): Ni klastogeno.
- In vitro test na celicah sesalcev za gensko mutacijo (OECD 476).: ni mutageno.

Rakotvornost Ni razvrščeno.

Vsebuje se komponenta (kristalni kremen) ki je naveden po IARC kot skupina 1, po ACGIH
kot skupina A2, in NTP kot znano rakotvorno snov za ljudi.

Reproduktivna strupenost: Ni razvrščeno. Preskus strupenosti pri vdihavanju pri ponovljenih odmerkih niso pokazal
nobenih učinkov za reproduktivne ciljne organe in toksikokinetična raziskava ni ugotovila
migracije izdelkov na reproduktivne organe.

STOT - enkratna izpostavljenost: Ni razvrščeno.

STOT - ponavljajoča se
izpostavljenost:

Ni razvrščeno. Študija toksičnosti pri ponovljenih odmerkih (podgana) tekom 90 dni
(OECD 413): NOAEC 7,29 mg/m3 (vdihljivo). Ta test je bil izveden na aktiviranem oglju, ki
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je vsebovalo vsebuje zanemarljivo količino kristaliničnega kremena; zato se aktiivirano
oglje ne razvršča kot STOT-RE.  Čeprav je vdihljiv kristaliničen kremen razvrščen kot
STOT-RE1, ta izdelek vsebuje <1% vdihljivega kristaliničnega silicijevega dioksida, zato ni
razvrščen med STOT-RE.

Nevarnost vdiha: Na podlagi industrijskih izkušenj in razpoložljivih podatkov ni pričakovati nevarnosti pri
vdihavanju.

12. EKOLOŠKI PODATKI

Tu navedena informacija sloni na podatkih o snovi sami ali o podobnih snoveh.

12.1. Toksičnost 

Vodna toksičnost: Nestrupeno.  Snov je visoko topna v vodi in verjetno bo prehajala skozi biološke
membrane.  Neželeni ekološki učinki niso znani.

Kopenska strupenost: Študija reproduktivnosti na deževnikih (OECD 222), NOAEC za zmanjšanje telesne teže
1000 mg/kg tal; NOAEC za razmnoževanje 3200 mg/kg tal. Nestrupeno v tleh.

12.2. Obstojnost in razgradljivost 

Ni pričakovati razgradnje

12.3. Zmožnost kopičenja v 
organizmih 

Na osnovi fizikalno-kemičnih lastnosti snovi ni pričakovati.

12.4. Mobilnost v tleh 

Mobilnost:  Migracija ni pričakovana. Netopno.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB 

Snov ne izpolnjuje meril za PBT ali vPvB.

12.6. Drugi škodljivi vplivi 

Podatkov ni na voljo.

13. ODSTRANJEVANJE

Odklonitev jamstva: Podatki v tej odseku se tičejo izdelka, kot se ga dostavlja v nameravani sestavi, opisani v odseku 3 tega lista.
Kontaminacija ali obdelava lahko da spremenita karaktersitike odpadkov in zahteve. Zakonski predpisi se lahko da tudi tičejo
praznih vsebnikov, vreč ali odplak. Državni/regionalni ali krajevni predpisi se od znevnih predpisov lahko da razlikujejo.

Seznam kod za odpadke: Hierarhija ravnanja z odpadki se treba upoštevati (Direktiva 2008/98/EC o odpadkih, člen
4)
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13.1. Metode ravnanja z odpadki  

Odpadki iz ostankov / neuporabljenih
izdelkov:

Odstranjevanje mora biti v skladu z veljavnimi regionalni, nacionalni in lokalni zakoni in
predpisi.

14. PODATKI O PREVOZU

To snov je treba razvrstiti kot UN1362, razred nevarnosti 4.2 (samovnetljive snovi), embalažna skupina III, "oglje, aktivno", če jo
je treba prevažati v embalaži s prostornino več kot 450 litrov ali 3 m3 , skladno s predpisi ZN o prevozu nevarnega blaga.

DOT 
14.1  Id.št. ZN Ni regulirano
14.2  Lastno odpremno ime Ni regulirano
14.3  Razred nevarnosti Ni regulirano
14.4  Skupina embalaže Ni regulirano

IMDG 
14.1  Id.št. ZN Ni regulirano
14.2  Lastno odpremno ime Ni regulirano
14.3  Razred nevarnosti Ni regulirano
14.4  Skupina embalaže Ni regulirano

RID 
14.1  Id.št. ZN Ni regulirano
14.2  Lastno odpremno ime Ni regulirano
14.3  Razred nevarnosti Ni regulirano
14.4  Skupina embalaže Ni regulirano

ADR 
14.1  Id.št. ZN Ni regulirano
14.2  Lastno odpremno ime Ni regulirano
14.3  Razred nevarnosti Ni regulirano
14.4  Skupina embalaže Ni regulirano

ICAO (zrak) 
14.1  Id.št. ZN Ni regulirano
14.2  Lastno odpremno ime Ni regulirano
14.3  Razred nevarnosti Ni regulirano
14.4  Skupina embalaže Ni regulirano

IATA 
14.1  Id.št. ZN Ni regulirano
14.2  Lastno odpremno ime Ni regulirano
14.3  Razred nevarnosti Ni regulirano
14.4  Skupina embalaže Ni regulirano

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes  

___________________________________________________________________________________________
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Evropska unija 

Mednarodni Popis 

 TSCA  - Zakon ZDA o kontroli strupenih snovi, Oddelek 8(b) Popis Ustreza
 DSL/NDSL  - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi Ustreza
 EINECS/ELINCS  - Evropski seznam obstoječih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski
seznam novih snovi

Ustreza

 ENCS  - Japonske obstoječe in nove kemične snovi Ustreza
 IECSC  - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi Ustreza
 KECL  - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi Ustreza
 PICCS  - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi Ustreza
 AICS  - Avstralski Seznam Kemičnih Snovi Ustreza
 NZIoC  - Novozelandski register Kemikalij Ustreza
 TCSI  - tajvanski inventar kemičnih snovi Ustreza

15.2. Ocena kemijske varnosti 

Ocena kemijske varnosti EU:  Za to snov se je izvedlo oceno kemijske varnosti.

16. DRUGI PODATKI

ACGIH: Ameriška konferenca vladnih industrijskih higienikov
ADR: Mednarodni cestni prevoz nevarnega blaga
CAS: Služba za povzetke o kemikalijah
CLP: Razvrščanje, označevanje in pakiranje
DOT: Ministrstvo za promet
ES: Evropska komisija
IARC: Mednarodna agencija za raziskave raka
IATA: Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
ICAO: Mednarodna organizacija za civilno letalstvo
IMDG: mednarodni prevoz nevarnega blaga po morju
LC50: smrtna koncentracija, ki povzroči 50% smrtnost
LD50: smrtna doza, ki povzroči 50% smrtnost
NIOSH: Državni inštitut za varnost in zdravje pri deluDržavni inštitut za varnost in zdravje pri delu
NOAEC: Koncentracija brez opaženega škodljivega učinka
NTP: Nacionalni program za toksikologijo
NVIC: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (Nacionalni informacijski center za strupe)
OECD: Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OSHA: Zakon o varnosti in zdravju pri delu
PBT: obstojen, bioakumulativen in strupen
REACH: Uredba o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij
RID: Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga
SDS: varnostni list
STOT: Specifična strupenost za ciljne organe

Nemčija  Razred nevarnosti za vode
(WGK)

nwg (ne ogroža vode) WGK Id. št.: 801

Švicarski razred strupenosti:
Ni določeno
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UK: Združeno kraljestvo
US: Združene države
vPvB: zelo obstojno zelo bioakumulativno

Stiki: 

Odklonitev jamstva:
Informacija, ki je na voljo, temelji na podatkih, za katere Cabot Corporation verjame, da so točni.  Garancija, ne izrecna ne
implicitna, s tem ni vključena.  Informacija se nudi samo v vašo informacijo in premislek in Cabot s tem ne prevzema nobene
pravne odgovornosti, kar se njene uporabe in zanašanja nanjo tiče. V primeru, da pride med ne-angleškim dokumentom in
njegovim angleškim dvojnikom do razlik, obvelja angleška verzija.

Pripravil: Cabot Corporation - Oddelek za varnost, zdravje in okoljevarstvene zadeve
Datum spremembe: 16-Jul-2018

Verzija: 3
Razlog Za Revizijo: Dopolnitve vsepovsod

Blagovne znamke DARCO TS, GRO-SAFE TS, PETRODARCO TS, NORIT TS in PURIT TM so v lasti Cabot Corporation ali njegovih
podružnic

Konec varnostnega lista

Glejte Oddelek 1.
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