
BEZPEČNOSTNÍ LIST

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikátor výrobku  

Kód produktu: CASPF

Název produktu: NORITÒ CASPF

Název látky: Aktivní uhlí - Kostra s nízkou hustotou

Číslo EC: 931-334-3

Registrační číslo REACH: 01-2119488716-22

Synonyma: Aktivovaný uhlík

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití  

Doporučené použití: Kapalné nebo parné aplikace (purifikace, odbarvování, separace, katalyzátor a
dezodorace)

Nedoporučená použití: Žádné nejsou známé

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu  

E-mailová adresa: SDS@cabotcorp.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace  

Nouzové telefonní číslo: Nizozemsko: Národní toxikologické informační středisko (Nationaal Vergiftigingen
Informatie Centrum, NVIC): +31(0)30 274 8888
CHEMTREC Nizozemsko: +(31)-858880596
Spojené království: CHEMTREC: (+44)-870-8200418
Mezinárodní CHEMTREC: +1 703-741-5970 nebo +1-703-527-3887

Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH), článek 31 Datum revize: 28-V-2020

Vydání: 3

.

Cabot Norit UK Limited
45 Clydesmill Place
Cambuslang Ind. Estate
Glasgow, Skotsko
G32 8RF
Spojené království
Tel: +44 141 641 8841
Fax: +44 141 641 8411
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Kód produktu:  CASPF Název produktu:  NORITÒ CASPF Datum revize:  28-V-2020

USA:  CHEMTREC  1-800-424-9300 nebo 1-703-527-3887

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1. Klasifikace látky nebo směsi  

Tato látka nebo směs je klasifikována jako nebezpečná v souladu s nařízením ES 1272/2008 (CLP), jeho různými změnami a
úpravami.

2.2. Prvky označení

Signální slovo:
VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:
H252 - Ve velkém množství se samovolně zahřívá; může se vznítit

pokyny pro bezpečné zacházení:
P235 + P410 - Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením
P280 - Používejte ochranné rukavice a ochranný štít
P407 - Mezi stohy/paletami ponechte vzduchovou mezeru
P413 - Množství větší než 10 kg/ 22 liber skladujte při teplotě nepřesahující 50 °C/ 122 °F
P420 - Skladujte odděleně od ostatních materiálů

2.3. Další nebezpečnost  

Tato látka je klasifikována jako nebezpečný hořlavý prach podle 2012 OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR
1910.1200) [Norma OSHA o komunikaci rizik, 2012, (29 CFR 1910.1200)] a podle Kanadského nařízení o nebezpečných
produktech (HPR) 2015. Signální slovo, věta o nebezpečnosti a bezpečnostní opatření ve Spojených státech amerických a
Kanadě jsou: VAROVÁNÍ: Může tvořit prach v koncentracích, ve kterých dochází ke vzniku hořlavé směsi se vzduchem.
Zabraňte kontaktu se jakýmikoli zdroji vznícení, a to včetně žáru, jisker a ohně. Zabraňte hromadění prachu, zmenšíte tak
nebezpečí výbuchu.

Aktivovaný uhlík (zejména ve vlhkém stavu) může v uzavřených prostorách odčerpávat ze vzduchu kyslík, což může vést
k nebezpečně nízkým hladinám kyslíku. Před vstupem do uzavřeného prostoru, který obsahuje nebo dříve obsahoval aktivní
uhlí, by měl být tento prostor kvalifikovanou osobou vyhodnocen z hlediska koncentrací kyslíku a oxidu uhelnatého a z
hlediska ostatních rizik.

Pracovníci by měli přijmout preventivní opatření i při manipulaci se spotřebovaným (použitým) aktivovaným uhlíkem, který
může mít nebezpečné vlastnosti související s adsorbovanými materiály.

Zamezte tvorbě prachu. Práškový materiál může vytvářet explozivní směs prachu a vzduchu. Pokud výrobek přepravujete
pod tlakem, zamezte za přítomnosti zdroje zapálení tvorbě prachu.

Látky a směsi podléhající samovolnému ohřevu Kategorie 2  - (H252)
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Kód produktu:  CASPF Název produktu:  NORITÒ CASPF Datum revize:  28-V-2020

Aktivované uhlíky mají vysokou povrchovou plochu, která může během oxidace způsobit samovolné zahřívání. Viz Oddíl 5.

Neprodukujte prach, protože se může tvořit vzduchem unášený, dýchatelný krystalický oxid křemičitý.

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

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

Při kontaktu s kůží: Může způsobit mechanické podráždění. Vyhýbat se kontaktu s kůží.

Vdechnutí: Prach může podráždit dýchací cesty. U strojů a na místech, kde může docházet k tvoření
prachu, zajistěte příslušné místní odsávání. Viz také kapitola 8.

Požití: Není známo poškození zdraví ani se při běžném použití neočekává.

Karcinogenita: Viz kapitola 11.

Ovlivněný cílový orgán: Plíce, Oči, Kůže

Lékařské podmínky zhoršené
expozicí:

Astma, Respirační potíže, Kožní potíže

Potenciální vlivy na životní prostředí:Žádné nejsou známé. Viz také kapitola 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

Aktivovaný uhlík 931-334-3 7440-44-0 100 - 01-2119488716-22

Další informace:  
Tento výrobek, který je vyráběn z přirozeně se vyskytujících surovin, obsahuje < 1 % celkového krystalického oxidu křemičitého
(křemene, CASRN 14808-60-7).

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.

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
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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
Uvedené informace jsou založeny na údajích získaných z této látky nebo jiných podobných látek.
5.1. Hasiva  

Vhodná hasiva: Použijte pěnu, oxid uhličitý (CO2), hasební prášek nebo vodu. Při použití vody se
doporučuje mlžit.

Nevhodná hasiva: NEPOUŽÍVEJTE přímý vodní proud, který by mohl oheň rozptýlit a rozšířit. NEPOUŽÍVEJTE
vysokotlaká média, která by mohla zapříčinit tvorbu potenciálně výbušné směsi prachu a
vzduchu. V případě požáru se rozšíření velkého množství aktivovaného uhlíku
nedoporučuje z důvodu rizika tvorby nekontrolovaných prachových emisí.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi  

Konkrétní nebezpečí představovaná
chemikálií:

Při hoření vznikají dráždivé páry. Pokud výrobek přepravujete pod tlakem, zamezte za
přítomnosti zdroje zapálení tvorbě prachu.

Aktivované uhlíky mají vysokou povrchovou plochu, která může během oxidace způsobit
samovolné zahřívání. Pro snížení rizika šíření události se doporučuje mezi baleními
aktivovaného uhlíku zachovávat odpovídající vzduchovou mezeru. Aktivovaný uhlík se
obtížně zapaluje a má tendenci pomalu hořet (dýmit) bez kouře či plamenů. Tento
výrobek je samovolně zahřívající se látkou (UN Manual of Tests and Criterion, Second
Revised Edition, Test N.3. (Příručka pro zkoušky a kritéria OSN, druhé revidované vydání,
test N.3.)).

Nebezpečné produkty spalování: Materiály, které se nechají po delší dobu doutnat v uzavřených prostorách, mohou
vytvářet množství oxidu uhelnatého, která dosahují spodního limitu expozice (LEL oxidu
uhelnatého = 12,5 % ve vzduchu). Použitý aktivovaný uhlík může vytvářet doplňkové
produkty hoření, které jsou založeny na adsorbované látce (látkách). Oxid uhelnatý (CO).
Oxid uhličitý (CO2).

5.3. Pokyny pro hasiče  

Zvláštní ochranné prostředky pro
hasiče

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

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

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

___________________________________________________________________________________________
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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:

Nejsou vyžadována žádná speciální environmentální opatření. Pokud uniklý materiál nelze
zadržet, měly by místní úřady vydat doporučení.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění  

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

Metody čištění: Nezametejte za sucha a pro zabránění vzniku polétavého prachu používejte postřik vodou
nebo vakuové čisticí systémy. Pokud uniklý materiál obsahuje prach nebo má potenciál
prach tvořit, používejte vysavače s ochranou proti výbuchu a/nebo čisticí systémy vhodné
pro hořlavé prachy. 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. Spotřebovaný
granulovaný aktivovaný uhlík může být recyklovatelný. Čistý (nepoužitý) uhlík (přebytek
nebo rozsypané množství) likvidujte v zařízení s povolením pro bezpečné odpady.
Spotřebovaný (použitý) uhlík je nutno likvidovat podle příslušných zákonů. Prázdné pytle
znovu nepoužívejte: likvidujte je v zařízení s povolením pro bezpečné odpady. 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
Uvedené informace jsou založeny na údajích získaných z této látky nebo jiných podobných látek.

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení  

Doporučení pro bezpečnou
manipulaci:

Vyhýbejte se kontaktu s pokožkou a očima. Zabraňte tvoření prachu. Nevdechujte prach.
U strojů a na místech, kde může docházet k tvoření prachu, zajistěte příslušné místní
odsávání. Dbejte na to, aby se při zametání nebo při použití tlakového vzduchu netvořil
oblak prachu. Prach může tvořit se vzduchem výbušnou směs.

Aktivované uhlíky mají vysokou povrchovou plochu, která může během oxidace způsobit
samovolné zahřívání. 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. Pokud je
nutné provádět práce se zdroji vznícení (sváření, řezání kyslíkem atd.), musí být
pracoviště zbaveno výrobku a prachu.

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: Udržujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uložte mimo zdroje tepla a
zapalování. Neskladuje společně se silnými oxidačními činidly. Neskladujte společně
s těkavými chemickými látkami, protože se mohou na výrobek adsorbovat. Udržujte ve
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správně označených nádobách. Aktivovaný uhlík se obtížně zapaluje a má tendenci
pomalu hořet (dýmit) bez kouře či plamenů. Zabraňte tvoření nánosů prachu na površích,
mohou vytvořit výbušnou směs, pokud jsou vypuštěny do vzduchu v dostatečných
koncentracích. Tento výrobek je samovolně zahřívající se látkou (UN Manual of Tests and
Criterion, Second Revised Edition, Test N.3. (Příručka pro zkoušky a kritéria OSN, druhé
revidované vydání, test N.3.)). Skladování při vysoké okolní teplotě může zhoršit (zvýšit)
tendenci k samovolnému zahřívání. Před vstupem do uzavřeného prostoru, který
obsahuje nebo dříve obsahoval aktivní uhlí, by měl být tento prostor kvalifikovanou
osobou vyhodnocen z hlediska koncentrací kyslíku a oxidu uhelnatého a z hlediska
ostatních rizik.

Neslučitelné materiály: Silná oxidační činidla. Silné kyseliny.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití  

Opatření v rámci řízení rizik (RMM) Podle článku 14.4 nařízení REACH nebyl vypracován scénář expozice.

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1. Kontrolní parametry  

Pokyny týkající se expozice: .

Expoziční limity pro složky nebo podobné složky jsou uvedeny níže.

Prach nebo částečky jinak
nespecifikované:

Rakousko – MAK: 10 mg/m3, STEL 2×30 min., vdechovatelný prach
5 mg/m3, TWA, vdechovatelný prach

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

Kanada (Saskatchewan): 10 mg/m³, TWA, vdechovatelný
3 mg/m³ TWA, dýchatelný

Čína: 8 mg/m3, TWA
10 mg/m3, STEL

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

Německo – TRGS 900:10 mg/m3, TWA, vdechovatelný
1,25 mg/m3, dýchatelná frakce

Hongkong: 10 mg/m3, TWA

Irsko: 10 mg/m3, TWA, zcela vdechovatelný
4 mg/m3, TWA, dýchatelný

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

Japonsko:3 mg/m³ TWA, dýchatelný

Malajsie: 10 mg/m3, TWA, vdechovatelný

___________________________________________________________________________________________
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3 mg/m3, TWA, dýchatelný

Nizozemsko: 3,5 mg/m³, vdechnutelný

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

Švédsko: 10 mg/m³, NGV, celkový dýchatelný prach
5 mg/m³, NGV, dýchatelný

Spojené království - WEL: 10 mg/m3, TWA, celkový vdechovatelný prach
4 mg/m3, TWA, dýchatelný prach

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

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

Oxid křemičitý, krystalický (křemen)
CAS RN 14808-60-7:

Rakousko MAK:                       0,15 mg/m³, TWA (dýchatelný)

Belgie:                                0,1 mg/m³, TWA (alveolární frakce)

Dánsko:                                0,1 mg/m³, TWA (dýchatelný)

Finsko:                                0,5 mg/m³, TWA (dýchatelný)

Francie:                                0,1 mg/m³, VME (alveolární frakce)

Irsko:                                0,1 mg/m³, TWA (dýchatelný)

Itálie:                                0,025 mg/m³, TWA (dýchatelný)

Japonsko: (3 mg/m³)/( 1,19 % SiO2 + 1) (dýchatelný)

Švýcarsko:                        0,15 mg/m³, TWA (dýchatelný)

Spojené království WEL:                      0,1 mg/m³, TWA (dýchatelný)

USA OSHA PEL:                0.05 mg/m³ (dýchatelný)

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

POZNÁMKA:

Korporace Cabot Corporation ve svých závodech po celém světě splňuje limit US ACGIH TLV pro krystalický oxid křemičitý 0,025
mg/m3, TWA (vdechovatelná frakce).

___________________________________________________________________________________________
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MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration (Maximální koncentrace na pracovišti)
NGV: Nivå Gräns Värde (Mezní hodnota stavu)
PEL: Přípustný limit expozice
STEL: Limit krátkodobé expozice
TLV: Prahová mezní hodnota
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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 požadavků nařízení EU o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických
látek (REACH), stanovilo Konsorcium REACH pro aktivovaný uhlík (jehož je společnost
Cabot Corporation členem) pro aktivovaný uhlík následující odvozené úrovně, při kterých
nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) na základě 90denní studie toxicity
s opakovanou dávkou u krys: DNEL pro pracovníka je 1,8 mg/m3 (dýchatelný) a DNEL pro
spotřebitele je 0,9 mg/m3 (dýchatelný).

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

Podle směrnice EU o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
(REACH) byla na základě studie o reprodukci žížal odvozena předpokládaná koncentrace
bez účinku (PNEC) 10 mg/kg půdy.  Nejsou odvozené žádné jiné hodnoty PNEC.

8.2. Omezování expozice  

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: Jelikož je tento výrobek pevná látka s minimálním nebezpečím po styku s kůží, na ochranu
před stykem s kůží lze použít několik možností rukavic. Výběr konkrétních rukavic závisí
na povaze úkolu, který se bude provádět. Pro většinu úkolů jsou účinné jednorázové
rukavice z latexu, nitrilu nebo směsi nitrilu a vinylu o minimální tloušťce okolo 4 mil.
s nízkou až téměř žádnou obavou týkající se doby průniku. Po sundání rukavic si umyjte
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:

Nejsou vyžadována žádná speciální environmentální opatření. Pokud uniklý materiál nelze
zadržet, měly by místní úřady vydat doporučení.

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Uvedené informace jsou založeny na údajích získaných z této látky nebo jiných podobných látek.

Fyzikální skupenství: Pevné Zápach: Obecně bez zápachu.  Za mokra
se může vyvíjet mírný sirný
zápach.

Vzhled: Prášek Prahová hodnota zápachu: Nevztahuje se
___________________________________________________________________________________________
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10. STÁLOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita  

Barva: Černá

Vlastnost Hodnoty  Poznámky  • Metoda  
pH: Nevztahuje se
Bod tání/bod tuhnutí: Nevztahuje se
Bod varu/rozmezí bodu varu: Nevztahuje se
Rychlost vypařování: Nevztahuje se
Tlak par: Nevztahuje se
Hustota par: Nevztahuje se
Hustota: 1.671  g/cm3 @ 20 °C
Sypná hustota: 250-350  g/cm3

Měrná hmotnost při 20 °C: Žádné dostupné údaje
Rozpustnost ve vodě: Nerozpustné
Rozpustnost(i): Žádné dostupné údaje
Rozdělovací koeficient
(n-octanol/voda):

Žádné dostupné údaje

Teplota rozkladu: Žádné dostupné údaje
Viskozita: Žádné dostupné údaje
Kinematická viskozita: Žádné dostupné údaje
Dynamická viskozita: Žádné dostupné údaje
Oxidační vlastnosti: Nevztahuje se
Bod měknutí: Žádné dostupné údaje
Obsah VOC (%): Nevztahuje se
Obsah těkavých látek v %
(objemových):

Informace nejsou k dispozici

Obsah těkavých látek v %
(hmotnostních):

Informace nejsou k dispozici

Povrchové napětí: Informace nejsou k dispozici
Výbušné vlastnosti: Prach může tvořit se vzduchem výbušnou směs
Bod vzplanutí: Nevztahuje se
hořlavost (pevné látky, plyny) Chemicky aktivní uhlík se podle kritérií směrnice  92/69 A.10

EHS nepovažuje za vysoce hořlavý
Mez hořlavosti ve vzduchu Informace nejsou k dispozici
Meze výbušnosti ve vzduchu – horní (g/m3): Žádné dostupné údaje
Meze výbušnosti ve vzduchu – dolní (g/m3): 50  g/m3 EN 14034-3
Teplota samovznícení: Žádné dostupné údaje
Minimální teplota zapálení: 630-640  °C BS EN 50281-2:1999 nebo IEC 61241-2-1

Minimální energie zapálení: >  1  J BS EN 13821 nebo IEC 61241-2-3
Energie zapálení: Informace nejsou k dispozici
Maximální absolutní tlak při explozi: 9.3  bar EN 14034-2
Maximální rychlost nárůstu tlaku: 539  bar/s EN 14034
Rychlost hoření: Žádné dostupné údaje
Hodnota Kst: 149

bar.metr/sekunda
EN 14034-2

Klasifikace výbušnosti prachu: ST1

___________________________________________________________________________________________
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10.2. Chemická stabilita  

Stabilita: Stabilní při dodržení doporučených podmínek skladování a manipulace.

Údaje týkající se výbušnosti  

Citlivost na mechanické vlivy: Nejsou citlivé na mechanické vlivy

Citlivost na výboje statické elektřiny:Prach může tvořit se vzduchem výbušnou směs. Zabraňte tvoření prachu. 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.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí  

Nebezpečná polymerace: Nedochází k nebezpečné polymerizaci.

Možnost nebezpečných reakcí: Při běžném zpracování žádné.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit  

Podmínky, kterým je třeba zabránit:Uložte mimo zdroje tepla a zapálení. Zabraňte tvoření prachu. Aktivovaný uhlík (zejména
ve vlhkém stavu) může v uzavřených prostorách odčerpávat ze vzduchu kyslík, což může
vést k nebezpečně nízkým hladinám kyslíku.

Aktivované uhlíky mají vysokou povrchovou plochu, která může během oxidace způsobit
samovolné zahřívání.

10.5. Neslučitelné materiály  

Neslučitelné materiály: Silná oxidační činidla, Silné kyseliny

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu  

Nebezpečné produkty rozkladu: Materiály, které se nechají po delší dobu doutnat v uzavřených prostorách, mohou
vytvářet množství oxidu uhelnatého, která dosahují spodního limitu expozice (LEL oxidu
uhelnatého = 12,5 % ve vzduchu), Použitý aktivovaný uhlík může vytvářet doplňkové
produkty hoření, které jsou založeny na adsorbované látce (látkách), Oxidy uhlíku

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

Uvedené informace jsou založeny na údajích získaných z této látky nebo jiných podobných látek.

11.1. Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita

Neklasifikováno.

LD50 orálně: LD50/orálně/potkan = >2000 mg/kg. (OECD 423).

Vdechnutí LC50: LC50/vdechování/1 h/krysa = >8.5 mg/L (OECD 403)

Reaktivita: Při kontaktu se silnými oxidačním činidly může reagovat exotermicky.

___________________________________________________________________________________________
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Dermální LD50: Absorpce je vysoce nepravděpodobná, nejsou známy žádné účinky na zdraví.

Kožní žíravost/dráždivost: Neklasifikováno
Test podráždění kůže, králík (OECD 404): Nedráždivý

Vážné poškození/podráždění oka: Neklasifikováno. Test podráždění očí, králík (OECD 405): Nedráždivý.

Citlivost: Neklasifikováno. Nesenzitizující na základě zkoušky s vyšetřením lokálních lymfatických
uzlin (OECD 429).

Mutagenita: Neklasifikováno.
- Genová mutace u bakterií (Zkouška na reverzní mutace s bakteriemi/Ames) (OECD 471):
není mutagenní.
- Zkouška chromozomové aberace in vitro u savců (OECD 473): není  klastogenní.
- Zkouška genových mutací na savčích buňkách in vitro (OECD 476).: nemutagenní.

Karcinogenita Neklasifikováno.

Obsahuje složku (krystalický oxid křemičitý), která je uvedena na seznamu IARC jako
skupina 1, na seznamu ACGIH jako skupina A2 a na seznamu NTP jako známý lidský
karcinogen.

Toxicita pro reprodukci: Neklasifikováno. Test inhalační toxicity s opakovanou dávkou neprokázal účinky na cílové
reprodukční orgány a studie toxikokinetiky neprokázala žádnou migraci do reprodukčních
orgánů.

STOT – jednorázová expozice: Neklasifikováno.

STOT – opakovaná expozice: Neklasifikováno. Studie toxicity s opakovanou dávkou, inhalace (krysa) 90 dnů (OECD
413): NOAEC (nová orální antikoagulancia) 7,29 mg/m3 (dýchatelný). Tento test byl
proveden na aktivovaném uhlíku se zanedbatelným obsahem krystalického oxidu
křemičitého, proto samotný aktivovaný uhlík není klasifikován na STOT-RE (toxicita pro
specifické cílové orgány po opakované expozici).  Ačkoli je dýchatelný krystalický oxid
křemičitý klasifikován jako STOT-RE1, tento výrobek obsahuje <1 % dýchatelného
krystalického oxidu křemičitého, proto není klasifikován jako STOT-RE.

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

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

Uvedené informace jsou založeny na údajích získaných z této látky nebo jiných podobných látek.

12.1. Toxicita 

Toxicita pro vodní prostředí: Není toxický.  Látka je ve vodě vysoce nerozpustná a není pravděpodobné, že by
překročila biologické membrány.  Žádné nepříznivé účinky na životní prostředí nejsou
známy.

Terestriální toxicita: Studie reprodukce žížaly obecné (OECD 222), NOAEC pro snížení tělesné hmotnosti 1000
mg/kg půdy; NOAEC pro reprodukci 3200 mg/kg půdy. Není toxický v půdě.

12.2. Perzistence a rozložitelnost 
___________________________________________________________________________________________
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Neočekává se

12.3. Bioakumulační potenciál 

Neočekává se vzhledem k fyzikálně-chemickým vlastnostem látky.

12.4. Mobilita v půdě 

Mobilita:  Neočekává se migrace. Nerozpustné.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB 

Tato látka nesplňuje kritéria pro PBT nebo 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: Je třeba dodržovat hierarchii nakládání s odpady (směrnice 2008/98/ES o odpadech,
článek 4)

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 UN1362
14.2  Náležitý název pro zásilku Uhlí, aktivní
14.3  Třída nebezpečnosti 4.2
14.4  Obalová skupina III
Zvláštní ustanovení IB8, IP3, T1, TP33
Popis UN1362,  Uhlí, aktivní, 4.2, III
Číslo příručky týkající se reakcí v
nouzové situaci

133

IMDG 
14.1  Č. OSN/ID UN1362
14.2  Náležitý název pro zásilku Uhlí, aktivní
14.3  Třída nebezpečnosti 4.2
14.4  Obalová skupina III

Popis UN1362,  Uhlí, aktivní, 4.2, III

___________________________________________________________________________________________
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RID 
14.1  Č. OSN/ID UN1362
14.2  Náležitý název pro zásilku Uhlí, aktivní
14.3  Třída nebezpečnosti 4.2
14.4  Obalová skupina III

Popis UN1362,  Uhlí, aktivní, 4.2, III

ADR 
14.1  Č. OSN/ID UN1362
14.2  Náležitý název pro zásilku Uhlí, aktivní
14.3  Třída nebezpečnosti 4.2
14.4  Obalová skupina III

Popis UN1362,  Uhlí, aktivní, 4.2, III, (E)
Kód klasifikace S2
Kód omezení průjezdu tunelem (E)

ICAO (vzdušná) 
14.1  Č. OSN/ID UN1362
14.2  Náležitý název pro zásilku Uhlí, aktivní
14.3  Třída nebezpečnosti 4.2
14.4  Obalová skupina III

Popis UN1362,  Uhlí, aktivní, 4.2, III

IATA 
14.1  Č. OSN/ID UN1362
14.2  Náležitý název pro zásilku Uhlí, aktivní
14.3  Třída nebezpečnosti 4.2
14.4  Obalová skupina III

Popis UN1362,  Uhlí, aktivní, 4.2, III
Kód ERG 4L

15. INFORMACE O PŘEDPISECH

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

Evropská unie 

Indikace nebezpečí:  Tato látka nebo směs je klasifikována jako nebezpečná v souladu s nařízením ES 1272/2008 (CLP), jeho
různými změnami a úpravami.

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

Německo  Třída nebezpečnosti pro
vodu (WGK)

nwg (neohrožuje vody) Identifikační
číslo WGK:

801

Švýcarská třída jedů:
Nezjištěno

___________________________________________________________________________________________
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 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:  Pro tuto látku bylo zhotoveno posouzení chemické bezpečnosti.

16. DALŠÍ INFORMACE

Klíč nebo popis zkratek a akronymů použitých v bezpečnostním listu
ACGIH: Americká konference státních průmyslových hygieniků (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
ADR:  Mezinárodní silniční přeprava nebezpečného zboží
CAS: Chemical Abstracts Service
CLP: Klasifikace, označování a balení (Classification, Labelling, Packaging)
DOT: Přepravní oddělení (Department of Transportation)
EK: Evropská komise
IATA: Mezinárodní asociace leteckých dopravců (International Air Transport Association)
ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví (International Civil Aviation Organization)
IARC: Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (International Agency for Research on Cancer)
IMDG: Mezinárodní námořní přeprava nebezpečných věcí (International Maritime Dangerous Goods)
LC50: Smrtelná koncentrace, která má z následek 50% úmrtnost
LD50: Smrtelná dávka, která má z následek 50% úmrtnost
NIOSH: Národní Institut pro Pracovní Bezpečnost a Zdraví
NOAEC: Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku (No Observed Adverse Effect Concentration)
NTP: Národní toxikologický program
NVIC: Národní toxikologické informační středisko (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum)
OECD: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development)
OSHA: Zákon o zdraví a bezpečnosti na pracovišti (Occupational Safety and Health Act)
PBT: Perzistentní, bioakumulativní a toxický
REACH: Nařízení o regulaci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
RID: Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (Regulation Concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Rail)
SDS: Bezpečnostní list (Safety Data Sheet)
STOT: Toxicita pro specifické cílové orgány (Specific Target Organ Toxicity)
UK: Spojené království (United Kingdom)
US: Spojené státy (United States)
vPvB: Velmi perzistentní a velmi bioakumulativní

Kontakt: 

___________________________________________________________________________________________
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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: 28-V-2020

Vydání: 3
Datum předchozí revize: 11/Květen/2016

Obchodní značky DARCOÒ, GRO-SAFEÒ, PETRODARCOÒ, NORITÒ a PURITÔ vlastní korporace Cabot Corporation nebo její
přidružené společnosti

Konec bezpečnostního listu
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