
SÄKERHETSDATABLAD

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1. Produktbeteckning  

Produktkod: TS530

Produktnamn: CAB-O-SILÒ TS-530 Fumed Silica
REACH registreringsnummer: Se avsnitt 3
Synonymer: Kiseldioxid, Syntetisk Amorf Kiseldioxid, Pyrogen (Rökt) Amorf Kiseldioxid

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från  

Rekommenderad användning: Diverse, Reologisk kontroll, Flödningsmedel, förtjockningsmedel, Förstärkningsmedel  i:
Beläggningar, lim och/eller fogmassor, Bläck och toner, Silikonelastomer,
gummiprodukter, Dispersion, suspension, Målarfärger, Kosmetika, Hygien- och
sanitetsprodukter, Annat

Användningar som det avråds från: Ingen information tillgänglig.

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad  

E-postadress: SDS@cabot-corp.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer  

Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Artikel 31 Revisionsdatu
m:

11-jun-2018

Enligt artikel 31 i förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) måste ett
säkerhetsdatablad tillhandahållas för farliga ämnen och blandningar.  Den
här produkten uppfyller inte klassificeringskriterierna i förordning (EG) nr
1272/2008 (CLP) .  Därför omfattas ett sådant dokument inte av artikel 31 i
REACH ock kraven för de olika avsnittens innehåll gäller inte.

Version: 4

Cabot EMEA* Huvudkontor
CABOT SCHWEIZ GmbH
Mühlentalstrasse 36
8200 Schaffhausen
Schweiz
Tel.: +41 (0) 52 630 3838
Fax: +41 (0) 52 630 3810

Cabot EMEA* Center för företagstjänster
101 Mukusalas Street
LV-1004 Riga
Lettland
Tel.: +371 67050700

* Europa, Mellanöstern och Afrika
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Nödtelefonnummer: Dygnetruntservice
Tyskland: CHEMTREC 0800-181-7059
Förenade kungariket: CHEMTREC: (+44)-870-8200418
US:  CHEMTREC  1-800-424-9300 or 1-703-527-3887
CHEMTREC Kina: 4001-204937
Internationell CHEMTREC: +1 703-741-5970 eller +1-703-527-3887

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen  

Ofarligt ämne enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) och dess olika tillägg och omarbetningar.

2.2. Märkningsuppgifter

Piktogram:
Inga

Signalord:
Ingen

Faroangivelser:
Inga

skyddsangivelser:
Ingen

2.3. Andra Faror  

Detta ämne klassificeras som farligt som brännbart damm av Förenta staternas 2012 OSHA riskkommunikationsstandard (29
CFR 1910.1200) och Kanadas förordning om farliga produkter (HPR) 2015. Signalordet, faroangivelsen och
skyddsangivelserna i Förenta staterna och Kanada är: VARNING Kan bilda brännbara dammkoncentrationer i luft. Håll åtskilt
från alla antändningskällor, inklusive värme, gnistor och lågor. Förebygg bildning av dammavlagringar för att minimera
explosionsfaran.

Utsätt inte för temperaturer över 150 °C. Farliga förbränningsprodukter kan vara kolmonoxid, koldioxid och kväveoxider
(NOx).

De viktigaste exponeringsvägarna: Inandning, Hudkontakt, Kontakt med ögonen

Kontakt med ögonen: Kan orsaka mekanisk irritation. Undvik kontakt med ögonen.

Hudkontakt: Kan orsaka mekanisk irritation och torr hud. Undvik kontakt med huden. Inga fall av
sensibilisering har rapporterats hos människor.

Inandning: Dammet kan vara irriterande för luftvägarna. Sörj för lämplig ventilation vid utrustning
och vid ställen där damm kan bildas. Se också avsnitt 8.

Förtäring: Skadliga hälsoeffekter förväntas inte. Se Avsnitt 11.

Carcinogenicitet: Innehåller inga ämnen som listats av IARC (Världshälsoorganisationens institut för
cancerforskning), NTP (Nationella toxikologiska programmet), OSHA (Förenta staternas
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administration för arbetshygien), ACGIH (Amerikanska sammanslutningen för
statsanställda yrkes- och miljöhygieniker) eller EU (Europeiska unionen) med högre halter
än 0,1 %. Se även Avsnitt 11.

Effekter på målorgan: Lungor, Se Avsnitt 11

Sjukdomstillstånd som förvärras av
exponering:

Astma, Andningsstörning

Potentiella miljöeffekter: Inte kända. Se Avsnitt 12.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1  Ämnen  

Kemiskt namn EG-nr: CAS-nr vikt-% Klassificering
enligt direktiv
67/548/EEG

eller
1999/45/EG

Klassificering enligt
förordning (EG) nr
1272/2008 [CLP]

REACH-registrerin
gsnummer

Silanamin,
1,1,1-trimetyl-N-(tri

metylsilyl)-,
hydrolysprodukter

som innehåller
kiseldioxid

272-697-1 68909-20-6 100 - - *

Ytterligare information:  
Bindestrecket (-) betyder ”inte tillämplig"

REACH-registreringsnummer:
Syntetisk amorf kiseloxid: 01-2119379499-16; Ytbehandlingsmedel: Hexametyldisilazan 01-2119438176-38.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen  

Hudkontakt Tvätta noggrant med tvål och vatten. Kontakta läkare om symptom utvecklas.

Kontakt med ögonen Skölj ögonen omedelbart med mycket vatten i 15 minuter. Kontakta läkare om symptom
utvecklas.

Inandning Om hosta, andtäppa eller andra problem med andningen förekommer, gå ut i frisk luft.
Sök läkarvård om symtomen fortsätter. Vid behov återställ normal andning genom
vanliga förstahjälpsåtgärder.

Förtäring: Framkalla inte kräkning. Om den skadade är vid medvetande, ge flera glas vatten.  Ge
aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.
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Symptom: De viktigaste symptomen och effekterna beskrivs i avsnitt 2 och/eller i avsnitt 11.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs  

Information till läkare: Behandla enligt symptom.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER
5.1. Släckmedel  

Lämpliga släckningsmedel: Använd släckningsåtgärder som är lämpliga för lokala förhållanden och den omgivande
miljön. Använd skum, koldioxid (CO2), släckpulver eller vattenspray.  Dimma
rekommenderas om vatten används.

Olämpliga släckningsmedel: ANVÄND INTE medel under högt tryck eftersom detta kunde leda till bildning av en
potentiellt explosiv damm-luftblandning.

5.2. Speciella faror som orsakas av ämnet eller blandningen  

Särskilda risker som den kemiska
föreningen utgör:

Inga.

Farliga förbränningsprodukter: Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO2). Kväveoxider (NOx).

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal  

Särskild skyddsutrustning för
brandmän

Använd lämplig skyddsutrustning. I händelse av brand använd syrgasapparat.

Risk för dammexplosion: Damm kan bilda explosiva blandningar med luft. Se också sektion 9.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer  

Personliga försiktighetsåtgärder: Undvik dammbildning. Säkerställ tillräcklig ventilation. Använd personlig
skyddsutrustning. Se också avsnitt 8.

För räddningspersonal: Använd den personliga skyddsutrustningen som rekommenderas i avsnitt 8.

6.2. Miljöskyddsåtgärder  

Miljöskyddsåtgärder: Inneslut spilld produkt på land om möjligt. Lokala myndigheter skall underrättas om
betydande spill inte kan inneslutas.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering  

Inneslutningsmetoder: Förhindra ytterligare läckage eller spill om det är säkert att göra det.

Rengöringsmetoder: Om det spillda materialet innehåller damm eller har dammbildningspotential skall sådana
explosionssäkra vakuum- och/eller rengöringssystem användas som lämpar sig för
brännbart damm. Det är tillrådligt att använda en dammsugare med högeffektiv
partikelfiltrering (HEPA). Skapa inte ett dammoln genom att använda en borste eller
tryckluft. Torrsopning rekommenderas inte. Se avsnitt 13.
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6.4. Hänvisning till andra avsnitt  

Hänvisning till andra avsnitt Se avsnitt 8 för ytterligare information. Se avsnitt 13 för mer information.

7. HANTERING OCH LAGRING

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering  

Råd om säker hantering: Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik dammbildning. Inandas inte damm. Sörj
för lämplig ventilation vid utrustning och vid ställen där damm kan bildas. Skapa inte ett
dammoln genom att använda en borste eller tryckluft. Damm kan bilda explosiva
blandningar med luft.

Vidtag försiktighetsåtgärder mot statiska urladdningar. Alla metalldelarna i blandnings-
och tillverkningsutrustningen måste jordas/potentialförbindas. Se till att all utrustning är
elektriskt jordad/potentialförbunden före flyttningsåtgärder. Findamm kan tränga in i
elapparater och orsaka kortslutningar.

Allmänna hygienkrav Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet  

Förvaringsförhållanden: Håll behållarna tätt tillslutna på en torr och välventilerad plats. Förvara inte tillsammans
med flyktiga kemikalier eftersom de kan adsorberas på produkten. Förvaras i
omgivningstemperaturer. Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor. Förvaras i
lämpligt märkta behållare.

Låt inte dammavlagringar samlas på ytor eftersom de kan bilda en explosiv blandning om
de frisläpps i luften i tillräckligt höga halter.

Oförenliga material: Inte kända.

7.3. Specifik slutanvändning  

Riskhanteringsåtgärder (RMM) Inget exponeringsscenario har utarbetats i enlighet med Artikel 14.4 i
REACH-förordningen eftersom ämnet inte är farligt.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1. Kontrollparametrar  

Riktlinjer för exponering: Tabellen nedan är ett sammandrag.   De fullständiga uppgifterna finns i speciell
lagstiftning.

Amorf kiseloxid, Föreskrivna
exponeringsgränser finns under
kiseldioxid i allmänhet, CAS RN
7631-86-9:

Australien:2 mg/m³, TWA, Inandningsbar
Österrike: 10 mg/m³, TWA, Inandningsbar andel
Finland:                               5 mg/m³
Tyskland - TRGS 900:         4 mg/m³, TWA, Inandningsbar andel
Indien:10 mg/m³, TWA
Irland:2,4 mg/m³, TWA, Respirabelt damm
Norge:1,5 mg/m³, TWA, Respirabelt damm
Schweiz:4 mg/m³, TWA
Storbritannien WEL:   6 mg/m³, TWA, Inandningsbar andel
,4 mg/m³, TWA, Respirabel andel
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USA OSHA PEL:6 mg/m³ (54 FR2701)

Damm, eller partiklar utan närmare
specifikation:

Belgien: 10 mg/m³, TWA, Inandningsbart
3 mg/m³, TWA, Respirabel

Kina: 8 mg/m³, TWA
10 mg/m³, STEL

Frankrike: 10 mg/m³, TWA Inandningsbart damm
mg/m³, TWA, Respirabelt damm

Italien: 10 mg/m³, TWA, Inandningsbar
3 mg/m³, TWA, Respirabel

Malaysia: 10 mg/m³, TWA, Inandningsbart
mg/m³, TWA, Respirabelt

Spanien: 10 mg/m³, VLA, Inandningsbart
3 mg/m³, VLA, Respirabelt

US ACGIH:10 mg/m³, TLV-TWA, Inandningsbart
mg/m³, TLV-TWA, Respirabelt

US OSHA - PEL: 15 mg/m³, TWA, Totalt damm
mg/m³,  TWA, Respirabelt

OBS:

I sina anläggningar använder Cabot Corporation globalt exponeringsgränsen på 4 mg/m³, TWA, respirabel andel för kiseldioxid i
enlighet med Tysklands TRGS 900

MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration (Högsta koncentration på arbetsplats)
PEL: Permissible Exposure Limit (gränsvärde för tillåten exponering)
PNOS: Partikel utan närmare specifikation
STEL: Short Term Exposure Limit (gränsvärde för kortvarig exponering)
TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe (Tekniskt regelverk för farliga material)
TWA: Time Weighted Average (tidsviktat medelvärde)
US ACGIH: United States American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikanska sammanslutningen för statsanställda yrkes- och
miljöhygieniker)
US OSHA: United States Occupational Safety and Health Administration (Förenta staternas administration för arbetshygien)
VLA: Valore Límite Ambientales (Miljögränsvärde)
WEL: Workplace Exposure Limit (gränsvärde för exponering på arbetsplatsen)

Den härledda nolleffektnivån (DNEL): Syntetisk amorf kiseloxid: I enlighet med kraven i EU-förordningen om registrering,
bedömning och auktorisering av kemikalier (REACH), har Syntetisk Amorf
Kiseldioxid-REACH-konsortiet (vars medlem Cabot Corporation är) utvecklat en härledd
nolleffektnivå (DNEL) för syntetisk amorf kiseldioxid på 4 mg/m3 inandningsbart (Tyska
TRGS 900 yrkeshygieniska gränsvärdet).

8.2. Begränsning av exponeringen  

Tekniska försiktighetsåtgärder: Säkerställ tillräcklig ventilation för att hålla exponeringarna under yrkeshygieniska
gränser. Se till att det finns lämplig punktutsugning vid maskiner och på platser där det
kan bildas damm.

Personlig skyddsutrustning [PPE]
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Andningsskydd: En godkänd andningsmask kan vara nödvändig om lokal avgasventilation är otillräcklig.

Handskydd: Använd skyddshandskar så att huden på händerna inte torkar. Använd hudskyddskräm
före hantering av produkten. Tvätta händerna och annan exponerad hud med mild tvål
och vatten.

Ögon-/ansiktsskydd: Använd ögon- och ansiktsskydd. Använd skyddsglasögon med sidoskydd (eller
tättslutande skyddsglasögon).

Hud- och kroppsskydd: Använd lämpliga skyddskläder. Tvätta kläderna dagligen. Användning av arbetskläder
borde inte vara tillåten utanför arbetsplatsen.

Annat: Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis. För nödfall måste det
finnas ögondusch och dusch i närheten.

Begränsning av miljöexponeringen: I enlighet med alla lokala lagar och tillståndskrav som gäller damm.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Aggregationstillstånd: Fast Lukt: Ingen.
Utseende: Pulver Lukttröskel: Ingen information tillgänglig
Färg: vit

Egendom Värden  Anmärkningar  • Metod  
pH: Ingen information tillgänglig
Smältpunkt/fryspunkt: 1700  °C NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (NIOSH Pocketguide

om kemiska faror)
Kokpunkt / kokpunktsintervall:2230  °C NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (NIOSH Pocketguide

om kemiska faror)
Avdunstningshastighet: Inte tillämpligt
Ångtryck: Inte tillämpligt
Ångdensitet: Inte tillämpligt
Densitet: 2.2-2.3  g/cm3 @ 20 °C
Skrymdensitet: <5  lbs/ft3 DIN/ISO 787:11

Specifik vikt vid 20 °C: 2.2-2.3
Vattenlöslighet: Ingen information tillgänglig
Löslighet(er): Ingen information tillgänglig
Fördelningskoefficient
(n-oktanol/vatten):

Inte tillämpligt

Nedbrytningstemperatur: >  321  °C Bulkpulvertest- Diffusionscell
Viskositet: Inte tillämpligt
Kinematisk viskositet: Inte tillämpligt
Dynamisk viskositet: Inte tillämpligt
Oxiderande egenskaper: Inga oxiderande egenskaper
Mjukningspunkt: Inte tillämpligt
VOC-halt (%): Inte tillämpligt
% Flyktig (efter volym): Inte tillämpligt
% Flyktig (efter vikt): Inte tillämpligt
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Slutpunkten klassificeras om ”inte tillämplig” på grund av ämnets naturliga egenskaper
”Ingen information tillgänglig" betyder att testning inte har utförts

9.2. Annan information
Inga

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet  

10.2. Kemisk stabilitet  

Stabilitet: Stabilt under rekommenderade hanterings- och förvaringsförhållanden. Bulkpulvertest-
Diffusionscell. Ansatstemperatur: 321 °C.

Explosionsdata  

Känslighet för mekaniska stötar: Ingen

Känslighet för statisk urladdning: Damm kan bilda explosiva blandningar med luft. Undvik dammbildning. Skapa inte ett
dammoln genom att använda en borste eller tryckluft. Vidtag försiktighetsåtgärder mot
statiska urladdningar. Alla metalldelarna i blandnings- och tillverkningsutrustningen
måste jordas/potentialförbindas. Se till att all utrustning är elektriskt
jordad/potentialförbunden före flyttningsåtgärder.

10.3. Risken för farliga reaktioner  

Ytspänning: Inte tillämpligt
Explosiva egenskaper: Damm kan bilda explosiva blandningar med luft

Flampunkt: Inte tillämplig
brandfarlighet (fast ämne, gas) Ingen information tillgänglig
Brännbarhetsgräns i Luft
Antändningsgränser i luft - Högre (g/m3): Ingen information tillgänglig
Antändningsgränser i luft - Lägre (g/m3): 600<MEC<800

g/m3
ASTM E-1515 (MEC - Lägsta explosionskoncentration )

Självantändningstemperatur: 725  °C ASTM E-1491 Dammoln (MAIT - Lägsta
självantändningstemperatur)

Lägsta antändningstemperatur: >450  °C ASTM E-2021, Dammlager. Ingen av de tester som utfördes vid
en temperatur av 450 ° C (apparatens övre gräns) uppfyllde
kriterierna för antändning baserat på temperaturökning. Av
denna anledning rapporterades MIT (Lägsta
antändningstemperatur) som> 450 ° C

Lägsta antändningsenergi: >  10  J BS 5958 (Del 1, 1991)
Antändningsenergi: Ingen information tillgänglig
Högsta absoluta explosionstrycket: 4.62  bar ASTM E-1226 (20-L Klottest)
Högsta tryckökningshastigheten: 66  bar/sek ASTM E-1226 (20-L Klottest)
Brinnhastighet : Ingen information tillgänglig
Kst-värde: 18

bar.meter/sekund
ASTM E-1226 (20-L Klottest)

Klassificering av dammexplosion: ST1 Svag explosion; ASTM E-1226

Reaktivitet: Inte reaktiv.
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Farlig polymerisation: Farlig polymerisation förekommer inte.

Risk för farliga reaktioner: Inget under normal bearbetning.

10.4. Förhållanden som ska undvikas  

Förhållanden som ska undvikas: Utsätt inte för temperaturer över 150 °C. Förvaras åtskilt från värme och
antändningskällor. Undvik dammbildning.

10.5. Oförenliga material  

Oförenliga material: Inte kända

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter  

Farliga nedbrytningsprodukter: Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO2), Kväveoxider (NOx)

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Den givna informationen är baserad på data om detta ämne eller liknande ämnen.

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet

Oral LD50: LD50/oral/råtta = > 5000 mg/kg. Det inträffade inga dödsfall och inga tecken på toxicitet
upptäcktes under observationsperioderna efter en enstaka oral administrering av ämnet.
(OECD 423).

Inandning LC50: Ingen lämplig testprocedur tillgänglig på grund av produktens fysikaliska egenskaper

Dermal LD50: Inga data finns tillgängliga om själva produkten

Syntetisk amorf kiseloxid LD50/dermal/kanin = > 2000 mg/kg Mycket svagt övergående
erytem hos ett djur. Inga tecken på systemisk eller organtoxicitet (OECD 402)

Hudfrätning/hudirritation: Primär irritationsindex = 0.0 @ 24 hr. Klassificeras inte som irriterande ämne (OECD 404).

Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Klassificeras inte som irriterande ämne i kaninförsök (OECD 405).  Höga
dammkoncentrationer kan orsaka mekanisk irritation.

Sensibilisering: Det finns inga tillgängliga experimentella djurdata. Inga fall av sensibilisering har
rapporterats hos människor.

Mutagenicitet: Inte mutagen i Ames test. Negativ i kromosomavvikelsetest i kinesiska dvärghamsterns
äggceller (CHO).

Carcinogenicitet Inga data finns tillgängliga om själva produkten.

Syntetisk amorf kiseloxid. Inget belägg för carcinogenicitet har observerats i olika
djurarter efter upprepad oral exponering eller inandningsexponering för amorf kiseloxid.
I epidemiologiska studier har inte heller hittats belägg för carcinogenicitet hos arbetare
som tillverkar amorf kiseloxid.

Studie i fortplantnings- och
utvecklingstoxicitet:

Inga effekter på fortplantningsorganen eller fosterutvecklingen har rapporterats i
toxicitetsstudier på djur.
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STOT - enstaka exponering: Specifik målorgantoxicitet förväntas inte efter en engångsexponering genom mun,
inandning eller hud.

STOT - upprepad exponering: Ingen information finns tillgänglig om själva produkten.

Behandlad syntetisk amorf kiseloxid: Toxicitet vid upprepade doser: oral (råtta), 28-d,
kost, inga signifikanta behandlingsrelaterade skadliga effekter observerades vid de
testade doserna. Härledd nivå där ingen skadlig effekt observeras (NOAEL) i området
1000 mg/kg/d.

Syntetisk amorf kiseloxid: Toxicitet vid upprepade doser: oral (råtta), 2 veckor till 6
månader, inga signifikanta behandlingsrelaterade skadliga effekter observerades efter
doser på upp till 8 % kiseloxid i födan.
Toxicitet vid upprepade doser: inandning (råtta), 13 veckor, lägsta nivå där effekt
observeras (LOEL) = 1,3 mg/m3 på basis av lindriga reversibla skador i lungorna.
Toxicitet vid upprepade doser: inandning (råtta), 90 dagar, LOEL = 1 mg/m3 på basis av
lindriga reversibla skador i lungorna och effekter i näshålan.

På basis av tillgängliga data är en STOT-RE-klassifikation inte motiverad.

Fara vid aspiration: På basis av erfarenheterna från industrin och tillgängliga data förväntas ingen
aspirationsrisk.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Den givna informationen är baserad på data om liknande ämnen.

12.1. Toxicitet 

Vattentoxicitet: Fisk (Brachydanio rerio) LC50 (96 timmar): > 10 000 mg/l; (Metod: OECD 203). Ingen akut
toxicitet för Daphnia med EL och EL50 från >1000 till 10 000 mg/L (OECD 202).

12.2. Persistens och nedbrytbarhet 

Metoderna för att påvisa bionedbrytbarhet är inte användbara på oorganiska ämnen

12.3. Bioackumuleringsförmåga 

Förväntas inte på grund av ämnets fysikalisk-kemiska egenskaper.

12.4. Rörligheten i jord 

Rörlighet:  Förväntas inte sprida sig.

12.5. Resultat av PBT- och 
vPvB-bedömningen 

Ingen information tillgänglig.
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12.6. Andra skadliga effekter 

Ingen information tillgänglig.

13. AVFALLSHANTERING

Friskrivning: Informationen i detta avsnitt gäller denna produkt i levererad form i dess avsedda sammansättning såsom den
beskrivits i avsnitt 3 i detta säkerhetsdatablad. Förorening eller processning kan förändra avfallets egenskaper och de krav som
gäller avfallet. Det kan också finnas bestämmelser om tomma behållare, foder och sköljvatten. Delstatliga/regionala och lokala
bestämmelser kan avvika från federala bestämmelser. Avfallets klassificering måste bestämmas av den person som producerar
avfallet

Lista över avfallskod: Inte tillämpligt

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder  

Avfall från rester/oanvända
produkter:

Bortskaffning ska ske i enlighet med gällande regionala, nationella och lokala lagar och
bestämmelser.

14. TRANSPORTINFORMATION

DOT 
14.1  UN/ID-nr Inte reglerad
14.2  Officiell transportbenämning Inte reglerad
14.3  Faroklass Inte reglerad
14.4  Förpackningsgrupp Inte reglerad

IMDG 
14.1  UN/ID-nr Inte reglerad
14.2  Officiell transportbenämning Inte reglerad
14.3  Faroklass Inte reglerad
14.4  Förpackningsgrupp Inte reglerad

RID 
14.1  UN/ID-nr Inte reglerad
14.2  Officiell transportbenämning Inte reglerad
14.3  Faroklass Inte reglerad
14.4  Förpackningsgrupp Inte reglerad

ADR 
14.1  UN/ID-nr Inte reglerad
14.2  Officiell transportbenämning Inte reglerad
14.3  Faroklass Inte reglerad
14.4  Förpackningsgrupp Inte reglerad

ICAO (luft) 
14.1  UN/ID-nr Inte reglerad
14.2  Officiell transportbenämning Inte reglerad
14.3  Faroklass Inte reglerad
14.4  Förpackningsgrupp Inte reglerad

IATA 
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14.1  UN/ID-nr Inte reglerad
14.2  Officiell transportbenämning Inte reglerad
14.3  Faroklass Inte reglerad
14.4  Förpackningsgrupp Inte reglerad

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö  

Europeiska unionen 

Farobeteckning:  Ofarligt ämne enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) och dess olika tillägg och omarbetningar och direktiv
67/548/EEG.

Nationella föreskrifter 

Internationella förteckningar 

 TSCA  - Förenta staternas lag om kontroll av toxiska ämnen Paragraf 8(b) Förteckning Följer
 DSL/NDSL  - Kanadas förteckning över inhemska ämnen/Förteckning över icke inhemska
ämnen

Följer

 EINECS/ELINCS  - Europeisk förteckning över existerande, kommersiellt använda kemiska
ämnen/Europeisk förteckning över förhandsanmälda ämnen

Följer

 ENCS  - Japans förteckning över befintliga och nya kemiska ämnen Följer
 IECSC  - Kinas förteckning över befintliga kemiska ämnen Följer
 KECL  - Koreas förteckning över utvärderade kemiska ämnen Följer
 PICCS  - Filippinernas förteckning över kemikalier och kemiska ämnen Följer
 AICS  - Australiska förteckningen över kemiska ämnen Följer
 NZIoC  - Nya Zeelands kemikalieförteckning Följer
 TCSI  - Taiwanesiska förteckningen över kemiska ämnen Följer

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 

EU Kemisk säkerhetsbedömning:  En kemisk säkerhetsbedömning har utförts för syntetisk amorf kiseldioxid.

EU-exponeringsscenarier:  Inget exponeringsscenario har utarbetats i enlighet med artikel 14.4 i REACH-förordningen eftersom
ämnet inte är farligt.

16. ANNAN INFORMATION

Farmaceutiskt bruk:
Förbjudet

Användning som livsmedelstillsats:

Tyskland  Vattenfarlighetsklass
(WGK)

nwg  (inte farlig för vatten) WGK ID Nr.: 1429

Schweizisk giftklass:
Inte fastställd
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Förbjudet

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

Kontakter: 

Friskrivning:
Den angivna informationen baserar sig på information som Cabot Corporation tror vara riktig. Meningen är inte att ge en
garanti, varken direkt eller indirekt. Informationen ges endast som upplysning, och Cabot tar inget juridiskt ansvar för dess
användning eller tillförlitlighet. Om informationen i det icke engelskspråkiga dokumentet avviker från dess engelskspråkiga
motsvarighet, iakttas den engelskspråkiga versionen.

Framställd av: Cabot Corporation - Säkerhets-, hälso- och miljöärenden
Revisionsdatum: 11-jun-2018

Version: 4

Alla namn med Ò eller Ô är varumärken som tillhör Cabot Corporation eller sina dotterbolag.

Slut på säkerhetsdatablad

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

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

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

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

Cabot Bluestar Ltd.
Xinghuo Industrial Garden
Yongxiu County,Jiujiang City 330319
Jiangxi Province, CHINA
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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