
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно член 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), трябва да се предостави информационен лист за безопасност
(SDS) за опасни вещества или препарати.  Този продукт не отговаря на критериите за класифициране на Регламент (ЕО) №
1272/2008 (CLP (Класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси)).  Следователно такъв документ е извън
приложното поле на член 31 от REACH и изискванията за съдържание във всеки раздел не се прилагат.

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/ ПРЕПАРАТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Идентификатор на продукта  

Код на продукта: SXPL

Наименование на продукта: NORITÒ SX PLUS Activated Carbon

Регистрационен номер съгласно
Регламент REACH:

01-2119488894-16

Синоними: Активен въглен

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват  

Препоръчителна употреба: Приложения като течност и пари (пречистване, обезцветяване, сепариране,
катализатор и деодориране)

Употреби, които не се препоръчват:Няма известни.

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност  

Имейл адрес: SDS@cabotcorp.com
1.4. Телефонен номер за спешни повиквания  

Телефонен номер за спешни
повиквания:

CHEMTREC Холандия: +(31)-858880596
CHEMTREC – Международни разговори: +1 703-741-5970 или +1-703-527-3887
САЩ:  CHEMTREC  1-800-424-9300 or 1-703-527-3887

2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класифициране на веществото или сместа  

Не представлява опасно вещество в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP (Класифициране, етикетиране и

Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), Член 31 Дата на
ревизията:

20-май-2015

Cabot Norit Nederland B.V.
Mr. Ovingkanaal OZ 3
7891 EV
Klazienaveen
Холандия
Тел.: +31 591 319911
Факс: +31 591 319400
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Код на продукта:  SXPL Наименование на продукта:  NORITÒ SX PLUS
Activated Carbon

Дата на ревизията:
20-май-2015

опаковане на вещества и смеси)), различните му изменения и адаптации, и Директива 67/548/ЕИО.

2.2. Елементи на етикета

Сигнална дума:
Няма

Предупреждения за опасност:
Няма

Препоръки за безопасност:
Няма

2.3. Други опасности  

Това вещество е класифицирано като опасно като запалим прах според Стандарта за предоставяне на информация за
опасностите от 2012 г. на Агенцията за безопасност и здраве при работа (OSHA) на САЩ (29 CFR 1910.1200) и
канадския Регламент за опасни продукти (HPR) от 2015 г. Сигналната дума, предупреждението за опасност и
препоръките за безопасност в САЩ и Канада са: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Може да образува запалими концентрации на
прах във въздуха. Да се пази от всякакви източници на запалване, включително топлина, искри и пламък. Да се
предотвратят натрупванията на прах, за да минимизира опасността от експлозия.

Активният въглен (особено когато е мокър) може да намали кислорода във въздуха в затворени пространства и може
да доведе до опасно ниски нива на кислород. Преди влизане в затворено пространство, което съдържа или преди
това е съдържало активен въглен, пространството трябва да бъде изследвано от квалифицирано лице по отношение
на концентрациите на кислород и въглероден моноксид, както и по отношение на всякакви други опасности.

Работниците трябва да вземат също така подходящи предпазни мерки, когато влизат в досег с отработен (използван)
активен въглен, който може да прояви опасни свойства, свързани с адсорбираните материали.

Избягвайте образуване на прах. Прахообразният материал може да образува взривоопасна прахово-въздушна смес.
Ако пренасяте продукт под налягане, избягвайте образуване на прах в присъствие на източник на запалване.

Активният въглен има голяма повърхностна площ, която може да доведе до самонагряване по време на окисляване.
Вижте Раздел 5.

Да не се генерира прах, тъй като във въздуха може да се генирара респирабилен кристален силициев диоксид.

Основни пътища на експозиция: Вдишване, Контакт с очите, Контакт с кожата

Контакт с очите: Може да причини механично дразнене. Избягвайте контакт с очите.

Контакт с кожата: Може да причини механично дразнене. Избягвайте контакт с кожата.

Вдишване: Прахът може да раздразни дихателния тракт. Осигурете подходяща местна
изтегляща вентилация на машините и местата, където може да се генерира прах.
Вижте също Раздел 8.

Поемане: Не са известни или не се очакват увреждания на здравето при нормална употреба.

Канцерогенност: Вижте Раздел 11.
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Код на продукта:  SXPL Наименование на продукта:  NORITÒ SX PLUS
Activated Carbon

Дата на ревизията:
20-май-2015

Ефекти върху целеви органи: Бели дробове, Очи, Кожа

Медицински състояния, които се
влошават при експозиция:

Астма, Респираторни нарушения, Кожни заболявания

Потенциални въздействия върху
околната среда:

Няма известни. Вижте също Раздел 12.

3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.1  Вещества  

Химично
наименование

ЕО номер № по CAS тегловни %Класификация
съгласно
Директива
67/548/ЕИО
или

1999/45/EО

Класифициране
съгласно Регламент
(ЕО) № 1272/2008 [CLP
(Класифициране,
етикетиране и
опаковане на

вещества и смеси)]

Регистрационен
номер съгласно
Регламент REACH

Активен въглен 931-328-0 7440-44-0 100 - - 01-2119488894-16

Друга информация:  
Този продукт, който е произведен от естествено срещаща(и) се суровина(и), съдържа <10% общ кристален силициев
диоксид (кварц, CASRN 14808-60-7).

Тирето (-) означава "не се прилага"

4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1. Описание на мерките за първа помощ  

Контакт с кожата Измийте добре със сапун и вода. Потърсете медицинска помощ, ако симптомите
продължават.

Контакт с очите Незабавно измийте очите с големи количества вода в продължение на 15 минути.
Потърсете медицинска помощ, ако симптомите продължават.

Вдишване Ако се появи кашлица, недостиг на въздух или други проблеми с дишането,
преместете на чист въздух.  Ако симптомите продължават, потърсете медицинска
помощ.  Ако е необходимо, възстановете нормалното дишане чрез стандартни
мерки за първа помощ.

Поемане: Не предизвиквайте повръщане.  Ако е в съзнание, дайте няколко чаши вода.  Никога
не давайте нищо през устата на лице в безсъзнание.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти  

Симптоми: Най-съществените известни симптоми и ефекти са описани в Раздел 2 и/или в
Раздел 11.
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Код на продукта:  SXPL Наименование на продукта:  NORITÒ SX PLUS
Activated Carbon

Дата на ревизията:
20-май-2015

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение  

Бележка към лекарите: Третирайте симптоматично.

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ
5.1. Средства за гасене на пожар  

Подходящи пожарогасителни
средства:

Използвайте пяна, въглероден диоксид (CO2), сух химикал или воден спрей.
Препоръчва се прилагането на мъгла, ако се използва вода.

Неподходящи пожарогасителни
средства:

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ плътна водна струя, тъй като тя може да се разсее и да
разпространи пожара. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ среда с високо налягане, което може да
доведе до образуване на потенциално взривоопасна прахово-въздушна смес. В
случай на пожар разпространението на големи количества активен въглен не се
препоръчва поради риска от създаване на неконтролирани емисии на прах.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа  

Особени опасности, които
произтичат от химикала:

Горенето произвежда дразнещ дим. Ако пренасяте продукт под налягане, избягвайте
образуване на прах в присъствие на източник на запалване.

Активният въглен има голяма повърхностна площ, която може да доведе до
самонагряване по време на окисляване. Препоръчва се да се остави достатъчно
въздушно пространство между пакетите с активен въглен, за да се намали риска от
разпространение на събитието. Активният въглен е трудно да се запали и се стреми
да гори бавно (тлее), без да образува пушек или пламък.

Опасни продукти на горенето: Материали, оставени да тлеят за дълги периоди от време в затворени пространства,
могат да произведат количества въглероден моноксид, достигащи до долната
граница на взривяемост (ДГВ) (ДГВ на въглероден моноксид = 12.5% във въздух).
Използваният активен въглен може да доведе до допълнителни продукти на
горенето, базирани на адсорбираното вещество(а). Въглероден моноксид (CO).
Въглероден диоксид (CO2).

5.3. Съвети за пожарникарите  

Специални предпазни средства за
пожарникари

Носете подходящо предпазно оборудване.  В случай на пожар носете автономен
дихателен апарат.

6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи  

Лични предпазни мерки: Избягвайте образуване на прах. Осигурете подходяща вентилация. Използвайте
лични предпазни средства. Вижте също Раздел 8.

За лицата, отговорни за спешни
случаи:

Използвайте личните предпазни средства, препоръчани в Раздел 8.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда  

Предпазни мерки за опазване на Не се изискват специални предпазни мерки за опазване на околната среда.
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Код на продукта:  SXPL Наименование на продукта:  NORITÒ SX PLUS
Activated Carbon

Дата на ревизията:
20-май-2015

околната среда: Местните власти трябва да бъдат посъветвани, ако разливите не могат да бъдат
ограничени.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване  

Методи за ограничаване: Да се предотврати по-нататъшно изтичане или разлив, ако това е безопасно да се
направи.

Методи за почистване: Избягвайте сухо метене и използвайте напръскване с вода или системи за вакуумно
почистване, за да предотвратите образуване на прах във въздуха. Ако разлетият
материал съдържа прах или притежава потенциал за създаване на прах, използвайте
взривобезопасни вакуум и/или системи за почистване, подходящи за запалими
прахове. Препоръчва се използването на вакуум с високоефективна въздушна
филтрация на частици (HEPA). Не създавайте облак от прах, като използвате четка
или сгъстен въздух. Съберете и пренесете до подходящо етикетирани контейнери.
Отработеният гранулиран активен въглен може да подлежи на рециклиране.
Изхвърлете чистия (неизползван) въглерод (излишък или изтичане) в съоръжение,
разрешено за неопасни отпадъци. Отработеният (използван) въглерод трябва да
бъде изхвърлен в съответствие с приложимите разпоредби. Не използвайте
повторно празните торби: Изхвърлете в съоръжение, разрешено за неопасни
отпадъци. Вижте Раздел 13.

6.4. Позоваване на други раздели  

Позоваване на други раздели Вижте раздел 8 за повече информация. Вижте раздел 13 за повече информация.

7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа  

Съвети за безопасна работа: Избягвайте контакт с очите и кожата. Избягвайте образуване на прах. Не вдишвайте
прах. Осигурете подходяща местна изтегляща вентилация на машините и местата,
където може да се генерира прах. Не създавайте облак от прах, като използвате
четка или сгъстен въздух. Прахът може да образува взривоопасна смес на въздух.

Активният въглен има голяма повърхностна площ, която може да доведе до
самонагряване по време на окисляване. Да се вземат предпазни мерки срещу
статични разряди. Всички метални части на оборудването за смесване и
обработване трябва да бъдат заземени/свързани към „земя“. Погрижете се цялото
оборудване да бъде заземено/свързано към „земя“ преди началото на операциите
по прехвърлянето. Финият прах е в състояние да проникне в електрическото
оборудване и може да причини късо съединение. Ако се налага гореща обработка
(заваряване, газо-кислородно рязане и др.), непосредствената зона на работа трябва
да бъде почистена от продукта и от прах.

Общи хигиенни съображения: Да се обработва в съответствие с добрите практики на промишлена хигиена и
безопасност.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости  

Условия на съхранение: Да се съхранява на сухо, хладно и добре проветрено място. Да се държи далеч от
топлина и източници на запалване. Да не се съхранява съвместно със силни
окислители. Да не се съхранява съвместно с летливи химикали, тъй като те могат да
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се адсорбират от продукта. Да се съхранява в подходящо етикетирани контейнери.
Активният въглен е трудно да се запали и се стреми да гори бавно (тлее), без да
образува пушек или пламък. Не трябва да се допуска натрупване на прах върху
повърхностите, тъй като може да се образува взривоопасна смес, ако се отдели в
атмосферата в достатъчно голeми концентрации. Преди влизане в затворено
пространство, което съдържа или преди това е съдържало активен въглен,
пространството трябва да бъде изследвано от квалифицирано лице по отношение на
концентрациите на кислород и въглероден моноксид, както и по отношение на
всякакви други опасности.

Несъвместими материали: Силни оксидиращи агенти. Силни киселини.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)  

Мерки за управление на риска
(МУР)

На член 14.4 от регламента REACH: Няма сценарий на експозиция - веществото не е
опасно.

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. Параметри на контрол  

Насоки относно експозицията: .

Граничните стойности на експозиция за компонентите или подобни компоненти са посочени по-долу.

Прах или частици,
неконкретизирани по друг начин:

Австрия MAK:10 mg/m³, STEL 2x30 min, вдишваем прах
mg/m³, TWA, вдишваем прах

Белгия:10 mg/m³, TWA, вдишваема
3 mg/m³ TWA, респирабилна

Канада (Саскачеван):10 mg/m³, TWA, вдишваема
mg/m³ TWA, респирабилна

Китай:8 mg/m³, TWA
mg/m³, STEL

Франция:10 mg/m³, TWA вдишваем прах
mg/m³, TWA респирабилен прах

Германия - TRGS 900:10 mg/m³, TWA, вдишваема
mg/m³, респирабилна фракция

Хонг Конг:10 mg/m³, TWA

Ирландия:10 mg/m³, TWA, общо вдишваема
4 mg/m³, TWA, респирабилна

Италия:10 mg/m³, TWA, вдишваема
mg/m³, TWA, респирабилна

Япония:3 mg/m³ TWA, респирабилна
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Малайзия:10 mg/m³, TWA, вдишваема
mg/m³, TWA, респирабилна

Холандия:3.5 mg/m³, вдишваема

Испания:10 mg/m³, VLA, вдишваема
3 mg/m³, VLA, респирабилна

Швеция:10 mg/m³, NGV, общо вдишваема
5 mg/m³, NGV, респирабилна

Великобритания – WEL:10 mg/m³, TWA, общо вдишваем прах
mg/m³, TWA, респирабилен прах

САЩ: ACGIH - PNOS:10 mg/m³, TWA, вдишваема
mg/m³, TWA, респирабилна

САЩ: OSHA - PEL: 15 mg/m³, TWA, общ прах
mg/m³, TWA, респирабилна

Силициев диоксид, кристален
(кварц) CAS RN 14808-60-7:

Максимална допустима концентрация за Австрия:                       0,15 mg/m³, средна
стойност за осемчасов референтен период (TWA) (респирабила)
Белгия:                                0,1 mg/m³, средна стойност за осемчасов референтен
период (TWA) (алвеоларна фракция)
Дания:                                0,1 mg/m³, средна стойност за осемчасов референтен период
(TWA) (респирабила)
Финландия:                                0,05 mg/m³, средна стойност за осемчасов референтен
период (TWA) (респирабила)
Франция:                                0,1 mg/m³, VME (алвеоларна фракция)
Ирландия:                                0,1 mg/m³, средна стойност за осемчасов референтен
период (TWA) (респирабила)
Италия:                                0,025 mg/m³, средна стойност за осемчасов референтен
период (TWA) (респирабила)
Япония: (3 mg/m³)/( 1,19%SiO2 + 1) (респирабилна)
Швейцария:                        0,15 mg/m³, средна стойност за осемчасов референтен
период (TWA) (респирабила)
Великобритания – граници на експозиция на работното място (WEL):                      0,1
mg/m³, средна стойност за осемчасов референтен период (TWA) (респирабила)
Допустима граница на експозиция (PEL) според Агенцията за безопасност и здраве
при работа на САЩ (OSHA):                (10 mg/m³) /(%SiO2 + 2) (респирабилна)
(30 mg/m³)/(%SiO2 + 2) (общо)
Прагова гранична стойност (TLV) на Американската конференция на
правителствените промишлени хигиенисти (ACGIH), САЩ:                   0,025mg/m³
(респирабилна)
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MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration (Максимална концентрация на работното място)
NGV: Nivå Gräns Värde (Ниво гранична стойност)
PEL: Допустима граница на експозиция
STEL: Граница на краткосрочна експозиция
TLV: Прагова гранична стойност
TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe (Технически правила за опасни материали)
TWA: Средна стойност за осемчасов референтен период
САЩ: ACGIH: Американска конференция на правителствените промишлени хигиенисти
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САЩ: OSHA: Американска агенция за безопасни и здравословни условия на труд
VLA: Valore Límite Ambientales (Гранична стойност на експозиция на околната среда)
WEL: Граница на експозиция на работното място

Получена недействаща
доза/концентрация (DNEL):

Според изискванията на Регламент REACH относно регистрацията, оценката,
разрешаването и ограничаването на химикали на ЕС, Activated Carbon REACH
Consortium (чийто член е Cabot Corporation) разработи получена следната
недействаща доза/концентрация (DNEL) за активен въглен въз основа на 90-дневно
изследване за токсичност при многократни дози при вдишване при плъхове:
Получена недействаща доза/концентрация (DNEL) при работник 1.8 mg/m³
(респирабилна) и получена недействаща доза/концентрация (DNEL) при потребител
0.9 mg/m³ (респирабилна).

Предполагаема недействаща
концентрация (PNEC)

Според насоките на европейския регламент за Регистрация, оценка, разрешаване и
ограничаване на химикали (REACH), беше получена предполагаема недействаща
концентрация (PNEC) за 10 mg/kg почва въз основа на проучване за репродукцията
на земен червей.  Не бяха получени други PNEC.

8.2. Контрол на експозицията  

Инженерен контрол: Осигурете подходяща вентилация за поддържане на експозицията под граничните
стойности на професионална експозиция. Осигурете подходяща местна изтегляща
вентилация на машините и местата, където може да се генерира прах.

Лични предпазни средства [ЛПС]

Дихателна защита: Може да се наложи използването на одобрен дихателен апарат, ако локалната
изтегляща вентилация не е достатъчна.

Защита на ръцете: Носете подходящи ръкавици.

Защита на очите/лицето: Носете защита на очите/лицева защита. Носете предпазни очила със странична
защита (или затворен тип).

Защита на кожата и тялото: Носете подходящо защитно облекло. Ежедневно изпирайте дрехите. Не е разрешено
изнасяне на работно облекло извън работното място.

Други: Обработвайте в съответствие с добрите практики на промишлена хигиена и
безопасност. В близост до областта трябва да има приспособления за измиване на
очите и авариен душ за случаи на спешност.

Контрол на експозицията на
околната среда:

Не се изискват специални предпазни мерки за опазване на околната среда.
Местните власти трябва да бъдат посъветвани, ако разливите не могат да бъдат
ограничени.

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Дадената информация е базирана на данни получени от това вещество или от подобни вещества.

Физическо състояние: Твърдо
веществ
о

Мирис: Като цяло без мирис.  Може
да предизвика лек мирис на
сяра при намокряне.

Външен вид: Прах Праг на мириса: Не е приложимо

___________________________________________________________________________________________
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Цвят: Черен

Свойство Стойности  Забележки  • Метод  
pH: Не е приложимо
Точка на топене/точка на
замръзване:

Не е приложимо

Точка на кипене / диапазон
на кипене:

Не е приложимо

Скорост на изпарение: Не е приложимо
Налягане на парите: Не е приложимо
Плътност на парите: Не е приложимо
Плътност: Няма налична информация
Обемна плътност: 300-400  kg/m³

Относително тегло при 20°C: Няма налична информация
Разтворимост във вода: Неразтворим
Разтворимост(и): Няма налична информация
Коефициент на
разпределение
(n-октанол/вода):

Няма налична информация

Температура на разлагане: Няма налична информация
Вискозитет: Няма налична информация
Кинематичен вискозитет: Няма налична информация
Динамичен вискозитет: Няма налична информация
Оксидиращи свойства: Не е приложимо
Точка на размекване: Няма налична информация
Съдържание на летливите
органични съединения (ЛОС)
в %:

Не е приложимо

% летливост (обемна): Няма налична информация
% летливост (тегловна): Няма налична информация

Повърхностно напрежение: Няма налична информация
Експлозивни свойства: Прахът може да образува взривоопасна смес на въздух

Точка на възпламеняване: Не е приложимо
Запалимост (твърди
вещества, газ):

Няма налична информация

Граница на запалимост във
въздуха:

Няма налична информация

Граници на експлозия във въздуха –
горни (g/m³):

Няма налична информация

Граници на експлозия във въздуха –
долни (g/m³):

20  g/m³ EN 14034-3

Температура на самозапалване: Няма налична информация
Минимална температура на запалване: 550  °C VDI 2263

Няма налична информация
Минимална енергия на възпламеняване:>  1  J Няма налична информация
Енергия на възпламеняване: Няма налична информация
Максимално абсолютно налягане при
експлозия:

8.1  бар EN 14034-2

Максимална скорост на повишаване на 435  bar/sec

___________________________________________________________________________________________
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Дата на ревизията:
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10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност  

10.2. Химична стабилност  

Устойчивост: Устойчив при препоръчителните условия на работа и съхранение.

Данни относно експлозивността  

Чувствителност към механично
въздействие:

Не е чувствителен към механични въздействия

Чувствителност към статичен
разряд:

Прахът може да образува взривоопасна смес на въздух. Избягвайте образуване на
прах. Не създавайте облак от прах, като използвате четка или сгъстен въздух. Да се
вземат предпазни мерки срещу статични разряди. Всички метални части на
оборудването за смесване и обработване трябва да бъдат заземени/свързани към
„земя“. Погрижете се цялото оборудване да бъде заземено/свързано към „земя“
преди началото на операциите по прехвърлянето.

10.3. Възможност за опасни реакции  

Опасна полимеризация: Не се получава опасна полимеризация.

Възможност за опасни реакции: Никакви при нормална обработка.

10.4. Условия, които трябва да се избягват  

Условия, които трябва да се
избягват:

Дръжте далеч от топлина и източници на запалване. Избягвайте образуване на прах.
Активният въглен (особено когато е мокър) може да намали кислорода във въздуха в
затворени пространства и може да доведе до опасно ниски нива на кислород.

Активният въглен има голяма повърхностна площ, която може да доведе до
самонагряване по време на окисляване.

10.5. Несъвместими материали  

Несъвместими материали: Силни оксидиращи агенти, Силни киселини

10.6. Опасни продукти на разпадане  

Опасни продукти на разпадането:Материали, оставени да тлеят за дълги периоди от време в затворени пространства,
могат да произведат количества въглероден моноксид, достигащи до долната
граница на взривяемост (ДГВ) (ДГВ на въглероден моноксид = 12.5% във въздух),
Използваният активен въглен може да доведе до допълнителни продукти на
горенето, базирани на адсорбираното вещество(а), Въглеродни оксиди

налягането: EN 14034
Скорост на горене: Няма налична информация
Kst стойност: 126

бар.метър/секунд
а

EN 14034-2

Класификация на прахови експлозии: ST1

Реактивност: Могат да реагират екзотермично при контакт със силни окислители.

___________________________________________________________________________________________
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11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Дадената информация е базирана на данни получени от това вещество или от подобни вещества.

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Остра токсичност

Не е класифициран.

Орална LD50: LD50/орална/плъх = >2000 mg/kg. (OECD 423).

LC50 при вдишване: LC50/орална/1час/плъх = >8.5 mg/L (OECD 403)

LD50 дермална: Абсорбцията е много малко вероятна, няма известни ефекти върху здравето

Корозия/дразнене на кожата: Не е класифициран. Тест за кожно раздразнение, заек (OECD 404): Не е дразнещ.

Сериозно увреждане/дразнене на
очите:

Не е класифициран. Тест за очно раздразнение, заек (OECD 405): Не е дразнещ.

Сенсибилизация: Не е класифициран. Не е сенсибилизиращ въз основа на изследването на локалните
лимфни възли (OECD 429).

Мутагенност: Не е класифициран.
- Генна мутация при бактерии (Изследване/Амес за обратна мутация при бактерии)
(Организация за икономическо сътрудничество и развитие (OECD 471)): не са
мутагенни.
- Ин витро изследване за хромозомни аберации при бозайници (Организация за
икономическо сътрудничество и развитие (OECD) 473): не са кластогенни.
- Ин витро изследване за генни мутации в клетки от бозайници (OECD: 476).: не са
мутагенни.

Канцерогенност Не е класифициран.

Съдържа a компонент (кристален силициев диоксид), вписан от Международната
агенция за изследване на рака (IARC) като принадлежащ към група 1, от
Американската конференция на правителствените промишлени хигиенисти (ACGIH)
като принадлежащ към група A2 и от Националната програма по токсикология (NTP)
като известен канцероген за човека.

Репродуктивна токсичност: Не е класифициран. Изпитването за токсичност при многократни дози при вдишване
не показа ефекти върху определени репродуктивни органи, и токсикокинетичното
проучване не показа миграция на продукти към репродуктивни органи.

STOT (специфична токсичност за
определени органи) — еднократна
експозиция:

Не е класифициран.

STOT – повтаряща се експозиция: Не е класифициран. Изследване за токсичност при многократни дози, вдишване
(плъх) 90 дни (OECD 413): NOAEC 7.29 mg/m³ (респирабилна). Този тест е проведен с
активен въглен, съдържащ незначителни количества кристален силициев диоксид;
следователно самият активен въглен не е класифициран по отношение на STOT-RE.
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Въпреки че респирабилният кристален силициев диоксид е класифициран като
STOT-RE1, този продукт съдържа <1% респирабилен кристален силициев диоксид,
поради което не е класифициран по отношение на STOT-RE.

Опасност при вдишване: Въз основа на индустриалния опит и наличните данни не се очаква опасност при
вдишване.

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Дадената информация е базирана на данни получени от това вещество или от подобни вещества.

12.1. Токсичност 

Водна токсичност: Не е токсичен:  Веществото е силно неразтворимо във вода и е малко вероятно да
премине през биологични мембрани.  Не са известни ефекти нежелани екологични
ефекти.

Токсичност по отношение на
земната повърхност:

Изпитване за репродукцията върху земни червеи (OECD 222), NOAEC за намаляване
на телесното тегло при 1000 mg/kg почва; NOAEC за репродукцията при 3200 mg/kg
почва. Не е токсичен в почвата.

12.2. Устойчивост и разградимост 

Не се очаква да се разгражда

12.3. Биоакумулираща способност 

Не се очаква поради физико-химичните свойства на веществото.

12.4. Преносимост в почвата 

Преносимост:  Не се очаква да мигрира. Неразтворим.

12.5. Резултати от оценката на PBT 
и vPvB 

Това вещество не отговаря на критериите за PBT или vPvB.

12.6. Други неблагоприятни ефекти 

Няма налична информация.

13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

___________________________________________________________________________________________
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местните разпоредби могат да се различават от федералните разпоредби.

Списък на кода за отпадъци: Да се следва йерархията на отпадъците (Директира 2008/98/ЕО относно отпадъците,
член 4)

13.1. Методи за третиране на отпадъци  

Отпадък от остатъци/неизползвани
продукти:

Обезвреждането трябва да е в съответствие с валидните регионални, национални и
местни закони и разпоредби.

14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

Не е класифициран като опасен по отношение на разпоредбите за транспорт.

DOT (Министерство на транспорта) 
14.1  ООН/Идентификационен
номер

Не е регламентиран

14.2  Точно наименование на
пратката

Не е регламентиран

14.3  Клас на опасност Не е регламентиран
14.4  Опаковъчна група Не е регламентиран

Международен кодекс за превоз 
на опасни товари по море (IMDG) 
14.1  ООН/Идентификационен
номер

Не е регламентиран

14.2  Точно наименование на
пратката

Не е регламентиран

14.3  Клас на опасност Не е регламентиран
14.4  Опаковъчна група Не е регламентиран

Правилник за международен 
железопътен превоз на опасни 
товари (RID) 
14.1  ООН/Идентификационен
номер

Не е регламентиран

14.2  Точно наименование на
пратката

Не е регламентиран

14.3  Клас на опасност Не е регламентиран
14.4  Опаковъчна група Не е регламентиран

Международен превоз на опасни 
товари по шосе (ADR) 
14.1  ООН/Идентификационен
номер

Не е регламентиран

14.2  Точно наименование на
пратката

Не е регламентиран

14.3  Клас на опасност Не е регламентиран
14.4  Опаковъчна група Не е регламентиран

Международна асоциация за 
гражданско въздухоплаване (ICAO) 
(въздух) 
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Код на продукта:  SXPL Наименование на продукта:  NORITÒ SX PLUS
Activated Carbon

Дата на ревизията:
20-май-2015

14.1  ООН/Идентификационен
номер

Не е регламентиран

14.2  Точно наименование на
пратката

Не е регламентиран

14.3  Клас на опасност Не е регламентиран
14.4  Опаковъчна група Не е регламентиран

Международна асоциация за 
въздушен транспорт (IATA) 
14.1  ООН/Идентификационен
номер

Не е регламентиран

14.2  Точно наименование на
пратката

Не е регламентиран

14.3  Клас на опасност Не е регламентиран
14.4  Опаковъчна група Не е регламентиран

15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и 
околната среда  

Европейски съюз 

Международни списъци 

 TSCA  - Раздел 8(б) на Закона за контрол на токсичните вещества на САЩ;
Инвентаризационен списък

Съответства

 DSL/NDSL  - Канадски списък на веществата от местен произход / Списък на
веществата от чуждестранен произход

Съответства

 EINECS/ELINCS  - Европейски инвентаризационен списък на съществуващите
търговски химични вещества / Списък на нотифицираните химични вещества в ЕС

Съответства

 ENCS  - Списък на съществуващите и новите химични вещества в Япония Съответства
 IECSC  - Списък на съществуващите химични вещества в Китай Съответства
 KECL  - Корейски списък на съществуващите и оценените химични вещества Съответства
 PICCS  - Списък на химикалите и химичните вещества във Филипините Съответства
 AICS  - Австралийски списък на химичните вещества Съответства
 NZIoC  - Новозеландски списък на химичните вещества Съответства
 TCSI  – Списък на химичните вещества на Тайван Съответства

15.2. Оценка за безопасност на 
химичното вещество 

Оценка за безопасност на химичното вещество според ЕС:  За това вещество е направена оценка на безопасността на
химичното вещество.

Германия  Клас на опасност за
водата (WGK)

nwg (не застрашава водата) WGK ID
номер:

801

Клас отрови – Швейцария:
Не е определен
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Код на продукта:  SXPL Наименование на продукта:  NORITÒ SX PLUS
Activated Carbon

Дата на ревизията:
20-май-2015

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

контакти: 

Оповержение:
Изложените данни се базират на информация, която Cabot Corporation смята за точна.  Не се поема никаква гаранция,
изразена или подразбираща се.  Информацията се предоставя единствено за Ваше осведомяване и разглеждане, и Cabot
не поема никаква правна отговорност за начина, по който тя се използва или по който на нея се разчита. В случай на
несъответствие между информацията в документа на всеки друг език, освен английския, и английското му съответствие,
английският вариант ще се смята за водещ.

Изготвен от: Cabot Corporation - Въпроси на безопасността, здравето и околната среда
Дата на ревизията: 20-май-2015

Търговските марки DARCOÒ, GRO-SAFEÒ, PETRODARCOÒ, NORITÒ и PURITÔ са собственост на едно или повече
дъщерни предприятия на Cabot Corporation

Край на информационния лист за безопасност

Вижте Раздел 1.
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