
BEZPEČNOSTNÍ LIST

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikátor výrobku  

Kód produktu: M7D

Název produktu: CAB-O-SILÒ Untreated Fumed Silica

Číslo EC: 231-545-4

Registrační číslo REACH: 01-2119379499-16

Synonyma: Oxid křemičitý, syntetický amorfní oxid křemičitý, pyrogenní amorfní oxid křemičitý (páry)

Tento Bezpečnostní list je platný pro
následující druhy:

CAB-O-SIL® Fumed Silica (oxid křemičitý, páry): L-50, L-60, L-90, LM-130, LM-150, M-5,
PTG, MS-55, H-5, H-7D, HS-5, EH-5, LM-150D, M-7D, MS-75D, S-17D, HP-60, M-8D, MS-35,
H-300, EL-90, ELM-150, HK-7KD, HK-9D, HK-9KD, M-5KD, LM-150KD, H-300KD, M-3KD,
ENERSIL™ 2010, 2020, 2030

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití  

Doporučené použití: Různé, Kontrola reologických vlastností, Prostředek pro zlepšení tekutosti, Látka
zabraňující usazování, Protiblokovací látka, Protispékavá látka, Prostředek usnadňující
sprejování, Zahušťovadlo, Nosič, Činidlo pro úpravu viskozity, Leštící a zmatňující činidlo,
Chemický intermediát, Stabilizační činidlo, Plnivo, Ztužovadlo do: nátěrů, Lepidla a/nebo
tmely, Silikonový elastomer, Pryžové výrobky, Suspenze, Disperze, Baterie, Kosmetika,
Inkousty a tonery, Barvy, Hygienické a sanitární produkty, Jiné

Nedoporučená použití: Není známo dle společné registrační dokumentace REACH.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu  

Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH), článek 31 Datum revize: 02-XII-2018

Vydání: 2

Podle článku 31 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) musí být k nebezpečným látkám nebo směsím poskytován bezpečnostní list
(BL).  Tento výrobek nesplňuje klasifikační kritéria nařízení (ES) č. 1272/2008 (o klasifikaci, označování a balení látek a směsí,
CLP).  Proto se na tento dokument článek 31 nařízení REACH nevztahuje a požadavky na obsah každého oddílu neplatí.
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Kód produktu:  M7D Název produktu:  CAB-O-SILÒ Untreated Fumed
Silica

Datum revize:  02-XII-2018

E-mailová adresa: SDS@cabotcorp.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace  

Nouzové telefonní číslo: Nepřetržitá služba
Německo: CHEMTREC 0800-181-7059
Spojené království: CHEMTREC: (+44)-870-8200418
USA:  CHEMTREC:  +1-703-527-3887 nebo 1-800-424-9300
CHEMTREC Čína: 4001-204937
Mezinárodní CHEMTREC: +1 703-741-5970 nebo +1-703-527-3887

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1. Klasifikace látky nebo směsi  

Není nebezpečnou látkou v souladu s nařízením ES 1272/2008 (CLP), jeho různými změnami a úpravami.

2.2. Prvky označení

Piktogram:
Žádný

Signální slovo:
Žádné

Standardní věty o nebezpečnosti:
Žádný

pokyny pro bezpečné zacházení:
Žádná

2.3. Další nebezpečnost  

Regionální ředitelství Cabot EMEA*
CABOT ŠVÝCARSKO GmbH
Mühlentalstrasse 36
8200 Schaffhausen
Švýcarsko
Tel.: +41 (0) 52 630 3838
Fax: +41 (0) 52 630 3810

Obchodně servisní středisko Cabot EMEA*
101 Mukusalas Street
LV-1004 Riga
Lotyšsko
Tel.: +371 67050700

* Evropa, Blízký východ a Afrika
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Kód produktu:  M7D Název produktu:  CAB-O-SILÒ Untreated Fumed
Silica

Datum revize:  02-XII-2018

Žádný.

Základní způsoby expozice: Vdechnutí, Kontakt s kůží, Oční kontakt

Oční kontakt: Může způsobit mechanické podráždění. Zamezte kontaktu s očima.

Při kontaktu s kůží: Může způsobit mechanické podráždění a vysušení pokožky. Vyhýbat se kontaktu s kůží.
Nebyly zaznamenány žádné případy senzibilizace na člověku.

Vdechnutí: Prach může podráždit dýchací cesty. Zajistěte vhodné odvětrávání u strojního vybavení a
v místech, kde se může tvořit prach. Viz také kapitola 8.

Požití: Neočekávají se nepříznivé účinky na zdraví. Viz kapitola 11.

Karcinogenita: Neobsahuje žádné látky o vyšší koncentraci než 0,1 %, které jsou na seznamu IARC
(Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny), NTP (Národní toxikologický program),
OSHA (Úřad pro bezpečnost a zdraví při práci), ACGIH (Americká konference státních
průmyslových hygieniků) nebo EU (Evropská unie). Viz také kapitola 11.

Ovlivněný cílový orgán: Plíce, Viz kapitola 11

Lékařské podmínky zhoršené
expozicí:

Astma, Respirační potíže

Potenciální vlivy na životní prostředí:Žádné nejsou známé. Viz Oddíl 12.

3.SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.1  Látky  

Chemický název Číslo EC: Číslo CAS hmotnostní % Klasifikace podle
nařízení (ES) č.

1272/2008 [CLP]

Registrační číslo
REACH

Syntetická amorfní,
pyrogenický oxid
křemičitý

231-545-4 112945-52-5 > 99.9 - 01-2119379499-16

Další informace:  
Informace o předpisech jsou uvedeny pro běžný oxid křemičitý: CAS RN 7631-86-9, EINECS RN 231-545-4

Pomlčka (-) znamená „nevztahuje se“

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1. Popis první pomoci  

Kontakt s kůží Důkladně umyjte kůži mýdlem a vodou. Při symptomatickém vývoji vyhledejte lékařskou
pomoc.

Oční kontakt Ihned vyplachujte oči velkým množstvím vody po dobu 15 minut. Při symptomatickém
vývoji vyhledejte lékařskou pomoc.

___________________________________________________________________________________________

Stránka   3 / 13



___________________________________________________________________________________________

Kód produktu:  M7D Název produktu:  CAB-O-SILÒ Untreated Fumed
Silica

Datum revize:  02-XII-2018

Vdechnutí Dojde-li ke kašli, nedostatečnému dýchání nebo jiným dýchacím obtížím, přeneste
postiženého na čerstvý vzduch. Přetrvávají-li symptomatické příznaky, vyhledejte
lékařskou pomoc. V případě potřeby obnovte normální dýchání pomocí standardních
prostředků první pomoci.

Požití: Nevyvolávejte zvracení.  Je-li postižený při vědomí a reaguje, podejte mu několik sklenic
vody.  Pokud je v bezvědomí, nikdy nic nepodávejte do ústní dutiny.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky  

Symptomy: Nejdůležitější známé příznaky a účinky jsou popsány v Oddíle 2 a/nebo v Oddíle 11.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření  

Poznámka pro lékaře: Ošetřete dle příznaků.

5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
5.1. Hasiva  

Vhodná hasiva: Oxid křemičitý je nehořlavý, proto není třeba určovat hasicí prostředky.

Nevhodná hasiva: Žádné.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi  

Konkrétní nebezpečí představovaná
chemikálií:

Žádný.

Nebezpečné produkty spalování: Žádné.

5.3. Pokyny pro hasiče  

Zvláštní ochranné prostředky pro
hasiče

Vhodná ochranná protipožární výstroj. V případě požáru použijte samostatný dýchací
přístroj.

Riziko výbuchu prachu: Nevztahuje se.

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy  

Osobní bezpečnostní opatření: Zabraňte tvoření prachu. Zajistěte adekvátní ventilaci. Používejte osobní ochranné
pomůcky. Viz také kapitola 8.

Pro osoby reagující v nouzové situaci:Použijte prostředky osobní ochrany doporučené v kapitole 8.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí  

Opatření na ochranu životního
prostředí:

Zadržte rozlitý produkt na zemi, je-li to možné. V případě, že dojde ke značnému úniku,
informujte místní úřady.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění  

___________________________________________________________________________________________
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Kód produktu:  M7D Název produktu:  CAB-O-SILÒ Untreated Fumed
Silica

Datum revize:  02-XII-2018

Způsoby zamezení šíření: Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům či rozlití.

Metody čištění: Čistěte řádně pomocí odsávání. Doporučujeme použití vysoce účinného vakuového
systému s filtrací (HEPA). Dbejte na to, aby se při zametání nebo při použití tlakového
vzduchu netvořil oblak prachu. Odpad přemístěte do řádně označených kontejnerů. Viz
kapitola 13.

6.4. Odkaz na jiné oddíly  

Odkaz na jiné oddíly Další informace jsou uvedeny v oddílu 8. Další informace jsou uvedeny v oddílu 13.

7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení  

Doporučení pro bezpečnou
manipulaci:

Vyhýbejte se kontaktu s pokožkou a očima. Zabraňte tvoření prachu. Nevdechujte prach.
Zajistěte vhodné odvětrávání u strojního vybavení a v místech, kde se může tvořit prach.
Dbejte na to, aby se při zametání nebo při použití tlakového vzduchu netvořil oblak
prachu.

Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Všechny kovové části
míchacího a provozního zařízení musí být uzemněny. Zajistěte, aby před zahájením
operací bylo veškeré zařízení elektricky uzemněno. Jemný prach má schopnost pronikat
elektrickým zařízením a může způsobit elektrické zkraty.

Obecná opatření týkající se hygieny Manipulujte v souladu se správnou hygienou v oboru a bezpečnostními postupy.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí  

Podmínky skladování: Kontejnery skladujte pevně uzavřené, na suchém a dobře větraném místě. Neskladujte
společně s těkavými chemickými látkami, protože se mohou na výrobek adsorbovat.
Skladujte za běžných podmínek. Udržujte ve správně označených nádobách.

Neslučitelné materiály: Žádné nejsou známé.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití  

Opatření v rámci řízení rizik (RMM) Podle článku 14.4 nařízení REACH nebyl vypracován scénář expozice, protože látka není
nebezpečná.

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1. Kontrolní parametry  

Pokyny týkající se expozice: Tabulka uvedená níže je shrnutí.   Kompletní informace naleznete v příslušné legislativě.

Amorfní oxid křemičitý. Expoziční
limity dle předpisů lze nalézt u
běžného oxidu křemičitého, CAS RN
7631-86-9:

Austrálie: 2 mg/m³, TWA, dýchatelný
Rakousko MAK 4 mg/m³, TWA, vdechnutelná částice
Finsko:                               5 mg/m³
Německo TRGS 900:         4 mg/m³, TWA, vdechnutelná částice
Indie: 10 mg/m³, TWA
Irsko: 2,4 mg/m³, TWA, dýchatelný prach
Norsko: 1,5 mg/m³, TWA, dýchatelný prach
Švýcarsko: 4 mg/m³, TWA
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Kód produktu:  M7D Název produktu:  CAB-O-SILÒ Untreated Fumed
Silica

Datum revize:  02-XII-2018

Spojené království WEL:   6 mg/m³, TWA, vdechnutelná částice
2,4 mg/m³, TWA, dýchatelná částice
USA OSHA PEL: 6 mg/m³ (54 FR2701)

Prach nebo částečky jinak
nespecifikované:

Belgie: 10 mg/m3, TWA, vdechovatelný
3 mg/m3, TWA, dýchatelný

Čína: 8 mg/m3, TWA
mg/m3, STEL

Francie: 10 mg/m3, TWA (vdechovatelný prach)
mg/m3, TWA, dýchatelný prach

Itálie: 10 mg/m3, TWA, vdechovatelný
mg/m3, TWA, dýchatelný

Malajsie: 10 mg/m3, TWA, vdechovatelný
mg/m3, TWA, dýchatelný

Španělsko: 10 mg/m3, VLA, vdechovatelný
3 mg/m3, VLA, dýchatelný

USA ACGIH - PNOS: 10 mg/m3, TWA, vdechovatelný
mg/m3, TWA, dýchatelný

USA OSHA - PEL: 15 mg/m3, TWA, celkem prachu
mg/m3, TWA, dýchatelný

POZNÁMKA:

Společnost Cabot Corporation ve svých závodech po celém světě splňuje expoziční limit křemene na pracovišti podle normy
TRGS 900 (Německo) 4 mg/m³, TWA, vdechnutelná frakce

MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration (Maximální koncentrace na pracovišti)
PEL: Přípustný limit expozice
PNOS: Částice jinak nespecifikované
STEL: Limit krátkodobé expozice
TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe (Technická pravidla pro nebezpečné materiály)
TWA: Časově vážený průměr
US ACGIH: Americká konference vládních průmyslových hygieniků v USA
US OSHA: Úřad pro bezpečnost a zdraví na pracovišti v USA
VLA: Valore Límite Ambientales (Environmentální mezní hodnota)
WEL: Limit expozice na pracovišti

Odvozená úroveň, při které
nedochází k nepříznivým účinkům
(DNEL):

Podle požadavku nařízení EU o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických
látek (REACH) vytvořilo Synthetic Amorphous Silica REACH Consortium (jehož členem je
společnost Cabot Corporation) pro vdechovatelnou frakci syntetického amorfního oxidu
křemičitého odvozenou úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) 4
mg/m3 (expoziční limit na pracovišti podle německé normy TRGS 900).

Odhadovaná koncentrace, při které
nedochází k nepříznivým účinkům
(PNEC)

Nevztahuje se.
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Kód produktu:  M7D Název produktu:  CAB-O-SILÒ Untreated Fumed
Silica

Datum revize:  02-XII-2018

Technická opatření: Zajistěte přiměřené větrání tak, aby se expozice udržela pod limitem povoleným pro
pracoviště. U strojů a na místech, kde může docházet k tvoření prachu, zajistěte příslušné
místní odsávání.

Osobní ochranné prostředky [OOP]

Ochrana dýchacích cest: Schválený respirátor může být zapotřebí, není-li zajištěno příslušné odsávání.

Ochrana rukou: Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo vysychání kůže. Před zacházením s
produktem použijte ochrannou vazelínu. Umyjte si ruce a jiné vystavené části pokožky
jemným mýdlem a vodou.

Ochrana očí/obličeje: Noste ochranné brýle/štít. Používejte bezpečnostní brýle s bočními kryty (nebo ochranné
brýle).

Ochrana kůže a těla: Používejte vhodný ochranný oděv. Pracovní oděv by se měl denně prát. Pracovní oděvy
nesmíte nosit mimo pracoviště.

Jiné: Dodržujte všeobecné hygienické zásady a bezpečnostní předpisy. V blízkosti musí být
umístěno zařízení pro nouzový výplach očí a bezpečnostní sprcha.

Omezování expozice životního
prostředí:

V souladu se všemi místními legislativními předpisy a požadavky na povolení vztahujícími
se na prach.

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Fyzikální skupenství: Pevné Zápach: Žádné.
Vzhled: Prášek Prahová hodnota zápachu: Nevztahuje se
Barva: bílý

Vlastnost Hodnoty  Poznámky  • Metoda  
pH: 3.6-4.5 Interní testování
Bod tání/bod tuhnutí: 1700  °C NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (Kapesní průvodce

NIOSH chemickými riziky)
Bod varu/rozmezí bodu varu: 2230  °C NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (Kapesní průvodce

NIOSH chemickými riziky)
Rychlost vypařování: Nevztahuje se
Tlak par: Nevztahuje se
Hustota par: Nevztahuje se
Hustota: 2.2  g/cm3 @ 20 °C
Sypná hustota: 30 - 150  g/cm3 DIN/ISO 787:11

Měrná hmotnost při 20 °C: 2.2
Rozpustnost ve vodě: Mírně rozpustné Podle OECD 105
Rozpustnost(i): Žádné dostupné údaje
Rozdělovací koeficient
(n-octanol/voda):

Nevztahuje se

Teplota rozkladu: Nevztahuje se
Viskozita: Nevztahuje se
Kinematická viskozita: Nevztahuje se
Dynamická viskozita: Nevztahuje se
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Kód produktu:  M7D Název produktu:  CAB-O-SILÒ Untreated Fumed
Silica

Datum revize:  02-XII-2018

U koncového bodu je uvedeno „nevztahuje se“ z důvodu inherentních vlastností látky
„K dispozici nejsou žádné informace“ znamená, že nebylo provedeno testování

10. STÁLOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita  

10.2. Chemická stabilita  

Stabilita: Stabilní při dodržení doporučených podmínek skladování a manipulace.

Údaje týkající se výbušnosti  

Citlivost na mechanické vlivy: Žádné

Citlivost na výboje statické elektřiny:Tento materiál je anorganický prach, a proto nehrozí nebezpečí vzniku nebo podpoření
podmínek, které by vedly k explozi nebo požáru prachu. Proveďte preventivní opatření
proti výbojům statické elektřiny. Zabraňte tvoření prachu. Všechny kovové části
míchacího a provozního zařízení musí být uzemněny. Zajistěte, aby před zahájením
operací bylo veškeré zařízení elektricky uzemněno.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí  

Nebezpečná polymerace: Nedochází k nebezpečné polymerizaci.

Oxidační vlastnosti: Bez oxidačních vlastností
Bod měknutí: Nevztahuje se
Obsah VOC (%): Nevztahuje se
Obsah těkavých látek v %
(objemových):

Nevztahuje se

Obsah těkavých látek v %
(hmotnostních):

Nevztahuje se

Povrchové napětí: Nevztahuje se
Výbušné vlastnosti: Není výbušný

Bod vzplanutí: Nehořlavý
hořlavost (pevné látky, plyny) Nehořlavý. Produkt je odolný vůči vznícení a nepřispívá k šíření

plamene
Mez hořlavosti ve vzduchu Nevztahuje se
Meze výbušnosti ve vzduchu – horní (g/m3): Nevztahuje se
Meze výbušnosti ve vzduchu – dolní (g/m3): Nevztahuje se
Teplota samovznícení: Nevztahuje se
Minimální teplota zapálení: Nevztahuje se

Minimální energie zapálení: Nevztahuje se
Energie zapálení: Nevztahuje se
Maximální absolutní tlak při explozi: Nevztahuje se
Maximální rychlost nárůstu tlaku: Nevztahuje se
Rychlost hoření: Není vznětlivý
Hodnota Kst: Nevztahuje se
Klasifikace výbušnosti prachu: Nevztahuje se

Reaktivita: Není reaktivní. Látka je inertní anorganickou pevnou látkou.
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Kód produktu:  M7D Název produktu:  CAB-O-SILÒ Untreated Fumed
Silica

Datum revize:  02-XII-2018

Možnost nebezpečných reakcí: Při běžném zpracování žádné.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit  

Podmínky, kterým je třeba zabránit:Žádné nejsou známé.

10.5. Neslučitelné materiály  

Neslučitelné materiály: Žádné nejsou známé

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu  

Nebezpečné produkty rozkladu: Žádné nejsou známé

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1. Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita

LD50 orálně: LD50/orálně/potkan = > 5000 mg/kg. Po jednorázovém perorálním podání oxidu
křemičitého nedošlo v průběhu doby pozorování k žádnému úmrtí a nebyly vysledovány
žádné známky toxicity (OECD 401).

Vdechnutí LC50: S ohledem na fyzikální vlastnosti výrobku není k dispozici žádný vhodný způsob provedení
testu

Dermální LD50: LD50/dermální/králík = > 2000 mg/kg Velmi mírná přechodná erythema u jednoho
zvířete. Žádné známky systémové nebo orgánové toxicity (OECD 402)

Kožní žíravost/dráždivost: Primární index podráždění = 0/8 @ 24 hr. Není klasifikováno jako dráždivá látka (OECD
404).

Vážné poškození/podráždění oka: Draize skóre 1,0/110 @ 24 hod. Ve studiích na králících nebyl klasifikován jako dráždivá
látka (OECD 405).  Vysoké koncentrace mohou způsobit mechanické podráždění.

Citlivost: Nejsou dostupné žádné údaje z pokusů na zvířatech. Nebyly zaznamenány žádné případy
senzibilizace na člověku.

Mutagenita: V průběhu Amesova testu nebyla zjištěna mutagenita. Negativní v testu neplánované
syntézy DNA. Negativní v testu chromozomových aberací u ovarií čínského křečka (CHO).

Karcinogenita Po opakované orální či inhalační expozici oxidu křemičitému nebyly u více živočišných
druhů pozorovány žádné známky karcinogenity.  Stejně tak neprokázaly epidemiologické
studie žádný důkaz o karcinogenitě u pracovníků, kteří vyrábějí amorfní oxid křemičitý.

Toxicita pro reprodukci: Ve studiích toxicity na zvířatech nebyly zaznamenány žádné účinky na reprodukční orgány
nebo vývoj plodu.

STOT – jednorázová expozice: Na základě dostupných údajů se po jednorázové perorální, inhalační či dermální expozici
neočekává toxicita pro specifické cílové orgány.

STOT – opakovaná expozice: Toxicita po opakované dávce: perorálně (krysa), 2 týdny po dobu 6 měsíců, žádné
významné nepříznivé účinky související s podáváním výrobku v krmení v dávkách do 8 %

___________________________________________________________________________________________
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Kód produktu:  M7D Název produktu:  CAB-O-SILÒ Untreated Fumed
Silica

Datum revize:  02-XII-2018

oxidu křemičitého.
Toxicita po opakované dávce: inhalačně (krysa), 13 týdnů, nejnižší koncentrace s
pozorovanými účinky (LOEL) = 1,3 mg/m3 na základě mírně vratných účinků v plicích.
Toxicita po opakované dávce: inhalačně (krysa), 90 dní, hodnota LOEL = 1 mg/m3 na
základě vratných účinků v plicích a účinků v nosní dutině.

Na základě dostupných dat není odůvodněná klasifikace STOT-RE.

Nebezpečí při vdechnutí: Na základě zkušeností z průmyslu a dostupných údajů se neočekává žádné nebezpečí
aspirace.

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1. Toxicita 

Toxicita pro vodní prostředí: Ryba (Brachydanio rerio) LC50 (96 h): > 10 000 mg/l; (Metoda: OECD 203). Není akutně
toxický pro Daphnia (Hrotnatky) s EL a EL50 v rozsahu od >1 000 do 10 000 mg/l (OECD
202).

12.2. Perzistence a rozložitelnost 

Metody stanovení biologické odbouratelnosti nelze na anorganické látky aplikovat

12.3. Bioakumulační potenciál 

Neočekává se vzhledem k fyzikálně-chemickým vlastnostem látky.

12.4. Mobilita v půdě 

Mobilita:  Neočekává se migrace.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB 

Tato látka není považována za perzistentní, bioakumulativní ani toxickou (PBT). Tato látka není považována za vysoce
perzistentní ani vysoce bioakumulativní (vPvB).

12.6. Jiné nepříznivé účinky 

Žádné dostupné údaje.

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

Prohlášení: Informace v této části se týkají produktu ve složení, v jakém je dodáván a jak je popsáno v Oddíle 3 tohoto BL.
Kontaminace nebo zpracování mohou změnit charakteristiky odpadu a požadavky na jeho likvidaci. Předpisy se mohou také
vztahovat na prázdné obaly, podložky či výplachy. Státní a místní předpisy se mohou lišit od předpisů federálních.

Seznam kódů odpadů: Nevztahuje se

___________________________________________________________________________________________
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Kód produktu:  M7D Název produktu:  CAB-O-SILÒ Untreated Fumed
Silica

Datum revize:  02-XII-2018

13.1. Metody nakládání s odpady  

Odpad ze zbytků/nepoužitých
produktů:

Likvidace by měla být v souladu s příslušnými regionálními, státními a místními zákony a
nařízeními.

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

DOT 
14.1  Č. OSN/ID Není regulováno
14.2  Náležitý název pro zásilku Není regulováno
14.3  Třída nebezpečnosti Není regulováno
14.4  Obalová skupina Není regulováno

IMDG 
14.1  Č. OSN/ID Není regulováno
14.2  Náležitý název pro zásilku Není regulováno
14.3  Třída nebezpečnosti Není regulováno
14.4  Obalová skupina Není regulováno

RID 
14.1  Č. OSN/ID Není regulováno
14.2  Náležitý název pro zásilku Není regulováno
14.3  Třída nebezpečnosti Není regulováno
14.4  Obalová skupina Není regulováno

ADR 
14.1  Č. OSN/ID Není regulováno
14.2  Náležitý název pro zásilku Není regulováno
14.3  Třída nebezpečnosti Není regulováno
14.4  Obalová skupina Není regulováno

ICAO (vzdušná) 
14.1  Č. OSN/ID Není regulováno
14.2  Náležitý název pro zásilku Není regulováno
14.3  Třída nebezpečnosti Není regulováno
14.4  Obalová skupina Není regulováno

IATA 
14.1  Č. OSN/ID Není regulováno
14.2  Náležitý název pro zásilku Není regulováno
14.3  Třída nebezpečnosti Není regulováno
14.4  Obalová skupina Není regulováno

15. INFORMACE O PŘEDPISECH

*Informace o předpisech jsou uvedeny pro běžný oxid křemičitý: CAS RN 7631-86-9, EINECS RN 231-545-4.

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo   směsi  

Evropská unie 

___________________________________________________________________________________________
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Kód produktu:  M7D Název produktu:  CAB-O-SILÒ Untreated Fumed
Silica

Datum revize:  02-XII-2018

Indikace nebezpečí:  Není nebezpečnou látkou v souladu s nařízením ES 1272/2008 (CLP), jeho různými změnami a úpravami.

Národní předpisy 

Mezinárodní seznamy 

 TSCA  – United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o
kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

Je v souladu

 DSL/NDSL  – Kanadský seznam tuzemských/cizích látek Je v souladu
 EINECS/ELINCS  – Evropský seznam existujících chemických látek/Evropský seznam
oznámených chemických látek

Je v souladu

 ENCS  – Japonský seznam existujících a nových chemických látek Je v souladu
 IECSC  – Čínský seznam existujících chemických látek Je v souladu
 KECL  – Korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek Je v souladu
 PICCS  – Filipínský seznam chemikálií a chemických látek Je v souladu
 AICS  – Australský seznam chemických látek Je v souladu
 NZIoC  – Novozélandský seznam chemikálií Je v souladu
 TCSI  – Taiwan Chemical Substance Inventory (Tchaj-wanský inventář chemických látek) Je v souladu

15.2. Posouzení chemické 
bezpečnosti 

Posouzení chemické bezpečnosti EU:  Podle článku 14.1 nařízení REACH bylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

Scénáře expozice EU:  Podle článku 14.4 nařízení REACH nebyl vypracován scénář expozice, protože látka není nebezpečná.

16. DALŠÍ INFORMACE

Farmaceutické použití:
Nedoporučeno

Použití přídatných látek v potravinách:
Nedoporučeno

Reference:  NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards, September 2005. "Silica, amorphous" (Oxid křemičitý, amorfní).  DHHS
(NIOSH) Publication No. 2005-149.  National Technical Information Service, Springfield, VA. p. 277

Kontakt: 

Německo  Třída nebezpečnosti pro
vodu (WGK)

nwg (neohrožuje vody) Identifikační
číslo WGK:

849 (amorfní oxid křemičitý, CASRN
7631-86-9)

Švýcarská třída jedů:
-- (byl testován a byl shledán jako netoxický): G-8311

___________________________________________________________________________________________
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Kód produktu:  M7D Název produktu:  CAB-O-SILÒ Untreated Fumed
Silica

Datum revize:  02-XII-2018

Prohlášení:
Výše uvedená informace je založená na informacích, o nichž společnost Cabot Corporation věří, že jsou přesné. Tento materiál
není podkladem pro žádný typ záruky, ať už vyjádřené nebo předpokládané. Informace se poskytuje výlučně pro vaši informaci a
úvahu a společnost Cabot nepřebírá žádnou právní zodpovědnost za její použití. V případě rozporu mezi informacemi v
neanglickém dokumentu a jeho anglickým stejnopisem má anglická verze přednost.

Připravil: Cabot Corporation - Bezpečnost, zdraví a životní prostředí
Datum revize: 02-XII-2018

Vydání: 2

Všechny názvy s poznámkou u symbolu Ò nebo Ô jsou ochranné známky korporace Cabot Corporation nebo jejích
přidružených společností

Konec bezpečnostního listu

Cabot Corporation
157 Concord Road
Billerica, MA 01821
SPOJENÉ STÁTY
Tel:  1-978-663-3455
Fax:  1-978-670-6955

Cabot GmbH
Kronenstrasse 2
79618 Rheinfelden
NĚMECKO
Tel.: (+49) 7623.707.0
Fax: (+49) 7623.707.530

Cabot Carbon, Ltd.
Sully Moors Road
Sully, Vale of Glamorgan CF64 5RP
Wales, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Tel: (+44) 1446.736999
Fax: (+44) 1446.737123

Cabot Corporation
700 E U.S. Highway 36
Tuscola, IL 61953-9643
SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ
Tel.: 1-217-253-3370
Fax:  1-217-253-5530

Cabot Bluestar Ltd.
Xinghuo Industrial Garden
Yongxiu County, Jiujiang City 330319
Jiangxi Province, ČÍNA
Tel:  (86-792) 3171616
Fax:  (86-792)  3170320

Cabot Corporation
3603 South Saginaw Road
Midland, MI  48640
UNITED STATES
Tel: 1-989-495-0030
Fax: 1-989-495-2139
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