
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ

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

1.1. Идентификатор на продукта  

Код на продукта: TSF7200

Наименование на продукта: CAB-O-SILÒ TSF7200 Fumed Silica - Internal Use only

Регистрационен номер съгласно
Регламент REACH:

01-2119379499-16

Синоними: Силициев диоксид, синтетичен аморфен силициев диоксид, пирогенен (fumed)
аморфен силициев диоксид

Този Информационен лист за
безопасност е валиден за
следните степени:

TSF-7200, TSF-7200T

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

Препоръчителна употреба: прекурсор за производството на повърхностно-третиран силициев диоксид

Употреби, които не се препоръчват:Не са известни според съвместното регистрационното досие по REACH.

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност  

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

27-Януари-2016

В съответствие с член 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), трябва
да бъде предоставен информационен лист за безопасност (ИЛБ) за
опасни вещества или смеси.  Този продукт не отговаря на критериите за
класифициране на Регламент (ЕО) № 1272/2008 (Регламент CLP
(Класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси)).
Следователно такъв документ е извън приложното поле на член 31 на
REACH (Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали)
и изискванията за съдържание във всеки раздел не са приложими.

Версия: 1
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Код на продукта:  TSF7200 Наименование на продукта:  CAB-O-SILÒ
TSF7200 Fumed Silica - Internal Use only

Дата на ревизията:
27-Януари-2016

Имейл адрес: SDS@cabotcorp.com

1.4. Телефонен номер за спешни повиквания  

Телефонен номер за спешни
повиквания:

24 часа, 7 дни в седмицата обслужване
ГЕРМАНИЯ: CHEMTREC 0800-181-7059
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: CHEMTREC: (+44)-870-8200418
САЩ:  CHEMTREC:  +1-703-527-3887 или 1-800-424-9300
CHEMTREC Китай: 4001-204937
CHEMTREC – Международни разговори: +1 703-741-5970 или +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
опаковане на вещества и смеси)), различните му изменения и адаптации, и Директива 67/548/ЕИО.

2.2. Елементи на етикета

Пиктограма:
Няма

Сигнална дума:
Няма

Предупреждения за опасност:
Няма

Препоръки за безопасност:
Няма

2.3. Други опасности  

Cabot EMEA* Централно управление
CABOT ШВЕЙЦАРИЯ GmbH
Mühlentalstrasse 36
8200 Schaffhausen
Швейцария
Тел.: +41 (0) 52 630 3838
Факс: +41 (0) 52 630 3810

Cabot EMEA* Бизнес център за услуги\par 101 Mukusalas Street
LV-1004 Riga
Латвия
Тел.: +371 67050700

* Европа, Близкия Изток и Африка
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Код на продукта:  TSF7200 Наименование на продукта:  CAB-O-SILÒ
TSF7200 Fumed Silica - Internal Use only

Дата на ревизията:
27-Януари-2016

Няма.

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

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

Контакт с кожата: Може да причини механично дразнене и изсушаване на кожата. Избягвайте контакт
с кожата. Няма съобщения за случаи на сенсибилизация при хора.

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

Поемане: Не се очакват неблагоприятни ефекти върху здравето. Вижте Раздел 11.

Канцерогенност: Не съдържа вещества в количества по-големи от 0.1%, фигуриращи в списъците на
Международната агенция за изследване на рака (IARC), Националната програма по
токсикология (NTP), Агенцията за безопасност и здраве при работа (OSHA),
Американската конференция на правителствените промишлени хигиенисти (ACGIH)
или Европейския съюз (ЕС). Вижте също Раздел 11.

Ефекти върху целеви органи: Бели дробове, Вижте Раздел 11

Медицински състояния, които се
влошават при експозиция:

Астма, Респираторни нарушения

Потенциални въздействия върху
околната среда:

Няма известни. Вижте 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

Синтетичен
аморфен,
пирогенен

силициев диоксид

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

Друга информация:  
Информацията за нормативната уредба се намира под под общото наименование силициев диоксид: CAS номер
7631-86-9, Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества (EINECS) RN 231-545-4
Тирето (-) означава "не се прилага"
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Код на продукта:  TSF7200 Наименование на продукта:  CAB-O-SILÒ
TSF7200 Fumed Silica - Internal Use only

Дата на ревизията:
27-Януари-2016

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.

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:

Силициевият диоксид е негорим; следователно няма нужда от определяне на
пожарогасителни средства.

Неподходящи пожарогасителни
средства:

Няма.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа  

Особени опасности, които
произтичат от химикала:

Няма.

Опасни продукти на горенето: Няма.

5.3. Съвети за пожарникарите  

Специални предпазни средства за
пожарникари

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

Риск от прахова експлозия: Не е приложимо.

6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

___________________________________________________________________________________________
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Код на продукта:  TSF7200 Наименование на продукта:  CAB-O-SILÒ
TSF7200 Fumed Silica - Internal Use only

Дата на ревизията:
27-Януари-2016

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
околната среда:

Ограничете разлетия продукт на сушата, ако е възможно. Местните власти трябва да
бъдат посъветвани, ако значителните разливи 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: Почистете незабавно чрез вакуум. 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. 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 изтегляща вентилация на машините и местата, където
може да се генерира 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. Финият прах е в състояние да
проникне в електрическото оборудване и може да причини късо съединение.

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: Съхранявайте контейнерите плътно затворени на сухо и добре проветрено място. Да
не се съхранява съвместно с летливи химикали, тъй като те могат да се адсорбират
от продукта. Съхранявайте при условия на обкръжаващата среда. Да се съхранява в
подходящо етикетирани контейнери.

Несъвместими материали: Няма известни.

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

___________________________________________________________________________________________
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Код на продукта:  TSF7200 Наименование на продукта:  CAB-O-SILÒ
TSF7200 Fumed Silica - Internal Use only

Дата на ревизията:
27-Януари-2016

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: Таблицата по-долу съдържа обобщена информация.   Моля, вижте конкретното
законодателство за пълна информация.

Аморфен силициев диоксид,
регулаторните граници за
експозиция се намират под общото
наименование силициев диоксид,
CAS RN 7631-86-9:

Австралия: 2 mg/m³, TWA (средна стойност на експозиция за определен период от
време), респирабилна
Австрия, MAK (максимална допустима концентрация) 4 mg/m³, TWA, вдишваема
фракция
Финландия:                               5 mg/m³
Германия, TRGS 900:         4 mg/m³, TWA, вдишваема фракция
Индия:10 mg/m³, TWA
Ирландия: 2.4 mg/m³, TWA, респирабилен плах
Norway:1.5 mg/m³, TWA, респирабилен плах
Швейцария: 4 mg/m³, TWA
Великобритания – граници на експозиция на работното място (WEL):   6 mg/m³, TWA
(средна стойност на експозиция за определен период от време), вдишваема
фракция
2.4 mg/m³, TWA, респирабилна фракция
Допустима граница на експозиция (PEL) според Агенцията за безопасност и здраве
при работа на САЩ (OSHA): 6 mg/m³ (54 FR2701)

Прах или частици,
неконкретизирани по друг начин:

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

Китай:8 mg/m³, TWA
mg/m³, STEL

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

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

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

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

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

___________________________________________________________________________________________
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Код на продукта:  TSF7200 Наименование на продукта:  CAB-O-SILÒ
TSF7200 Fumed Silica - Internal Use only

Дата на ревизията:
27-Януари-2016

В съоръженията си в световен мащаб Cabot Corporation борави със силициевия диоксид на базата на граничната
стойност на професионална експозиция за Германия от 4 mg/m³, TRGS 900, TWA (средна стойност на експозиция за
определен период от време), вдишваема фракция

MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration (Максимална концентрация на работното място)
PEL: Допустима граница на експозиция
PNOS: Частици неконкретизирани по друг начин
STEL: Граница на краткосрочна експозиция
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
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 (Регистрация, оценка, разрешаване и
ограничаване на химикали), Synthetic Amorphous Silica REACH Consortium
(Консорциумът по REACH за синтетичен аморфен силициев диоксид) (чийто член е
Cabot Corporation) разработи получена недействаща доза/концентрация (DNEL) за
синтетичен аморфен силициев диоксид от 4 mg/m3 (вдишваема) (гранична стойност
на професионална експозиция за Германия, TRGS 900).

Предполагаема недействаща
концентрация (PNEC)

Не е приложимо.

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: Да се носят предпазни ръкавици, за да се предотврати изсушаване на кожата. Преди
да започнете работа с продукта, нанесете защитен крем. Измийте ръцете и други
изложени части на кожата с мек сапун и вода.

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:

В съответствие с всички местни нормативни разпоредби и изисквания за
разрешителни отнасящи се за прахове.

___________________________________________________________________________________________
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Код на продукта:  TSF7200 Наименование на продукта:  CAB-O-SILÒ
TSF7200 Fumed Silica - Internal Use only

Дата на ревизията:
27-Януари-2016

Физическо състояние: Твърдо
веществ
о

Мирис: Няма.

Външен вид: Прах Праг на мириса: Не е приложимо
Цвят: Бял

Свойство Стойности  Забележки  • Метод  
pH: 3.6-4.5 Вътрешни изпитвания
Точка на топене/точка на
замръзване:

1700  °C Джобно ръководство за опасности от химични вещества на
Националния институт по професионална безопасност и
здраве (NIOSH)

Точка на кипене / диапазон
на кипене:

2230  °C Джобно ръководство за опасности от химични вещества на
Националния институт по професионална безопасност и
здраве (NIOSH)

Скорост на изпарение: Не е приложимо
Налягане на парите: Не е приложимо
Плътност на парите: Не е приложимо
Плътност: 2.2  g/cm³ @ 20 °C
Обемна плътност: 30 - 150  kg/m³ DIN/ISO 787:11

Относително тегло при 20°C:2.2
Разтворимост във вода: Слабо разтворим В съответствие с Насока 105 на Организацията за

икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
Разтворимост(и): Няма налична информация
Коефициент на
разпределение
(n-октанол/вода):

Не е приложимо

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

Не е приложимо

% летливост (обемна): Не е приложимо
% летливост (тегловна): Не е приложимо

Повърхностно напрежение: Не е приложимо
Експлозивни свойства: Не е взривоопасен

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

Не е възпламеним. Продуктът е устойчив на запалване и не
насърчава разпространение на пламъка

Граница на запалимост във
въздуха:

Не е приложимо

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

Не е приложимо

Граници на експлозия във въздуха –
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Страница   8 / 15



___________________________________________________________________________________________

Код на продукта:  TSF7200 Наименование на продукта:  CAB-O-SILÒ
TSF7200 Fumed Silica - Internal Use only

Дата на ревизията:
27-Януари-2016

Крайната точка е вписана като "неприложимо" поради присъщите свойства на веществото
„Няма налична информация“ означава, че няма проведени изпитвания

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:

Няма

Чувствителност към статичен
разряд:

Този материал е неорганичен прах и няма да създаде или подкрепи условия, които
биха довели до прахова експлозия или пожар. Да се вземат предпазни мерки срещу
статични разряди. Избягвайте образуване на прах. 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:

Няма известни.

10.5. Несъвместими материали  

Несъвместими материали: Няма известни

10.6. Опасни продукти на разпадане  

долни (g/m³): Не е приложимо
Температура на самозапалване: Не е приложимо
Минимална температура на запалване: Не е приложимо

Минимална енергия на възпламеняване: Не е приложимо
Енергия на възпламеняване: Не е приложимо
Максимално абсолютно налягане при
експлозия:

Не е приложимо

Максимална скорост на повишаване на
налягането:

Не е приложимо

Скорост на горене: Не е запалим
Kst стойност: Не е приложимо
Класификация на прахови експлозии: Не е приложимо

Реактивност: Не е реактивен. Веществото е инертно неорганичено твърдо вещество.
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Код на продукта:  TSF7200 Наименование на продукта:  CAB-O-SILÒ
TSF7200 Fumed Silica - Internal Use only

Дата на ревизията:
27-Януари-2016

Опасни продукти на разпадането:Няма известни

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Остра токсичност

Орална LD50: LD50/орална/плъх = > 5000 mg/kg. Нямаше смъртни случаи и не бяха наблюдавани
признаци на токсичност по време на периодите на наблюдение след еднократно
перорално приложение на силициев диоксид (OECD 401).

LC50 при вдишване: Поради физическите характеристики на продукта няма подходяща процедура за
изпитване

LD50 дермална: LD50/дермална/заек = > 2000 mg/kg Много лека преходна еритема в едно животно.
Не са наблюдавани признаци на токсичност за системи или органи (OECD 402)

Корозия/дразнене на кожата: Индекс на първично дразнене = 0/8 @ 24 hr. Не е класифициран като дразнител
(OECD 404).

Сериозно увреждане/дразнене на
очите:

Резултат от теста на Дрейз: 1.0/110 @ 24 часа. Не е класифициран като дразнител
при проучвания върху зайци (OECD 405).  Високите концентрации на прах могат да
причинят механично дразнене.

Сенсибилизация: Няма налични данни от експерименти с животни. Не са докладвани случаи на
сенсибилизиране на хора.

Мутагенност: Не е мутагенен според теста на Еймс. Отрицателен в теста за нерепаративен синтез
на ДНК. Отрицателен в тест за хромозомни аберации с използване на клетки от
яйчник на китайски хамстер (CHO).

Канцерогенност Не са установени данни за канцерогенност при множество животински видове след
повтаряща се орална експозиция или експозиция чрез вдишване на аморфен
силициев диоксид.  По подобен начин, епидемиологични проучвания не показват
данни за канцерогенност при работници, които произвеждат аморфен силициев
двуокис.

Репродуктивна токсичност: Не са докладвани ефекти върху репродуктивните органи или върху развитието на
плода при проучвания за токсичност при животни.

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

Въз основа на наличните данни не се очаква да има специфична токсичност за
определени органи след след еднократна орална, еднократна инхалационна или
еднократна дермална експозиция.

STOT – повтаряща се експозиция: Токсичност при многократни дози: Орална (плъх), 2 седмици до 6 месеца, не се
наблюдават значими  неблагоприятни ефекти, свързани с третирането, при дози от
до 8% силициев диоксид в диетата.
Токсичност при многократни дози: Чрез вдишване (плъх), 13 седмици, най-ниското
ниво, при което се наблюдава ефект (LOEL) = 1.3 mg/m3 въз основа на леки обратими
ефекти в белите дробове.
Токсичност при многократни дози: вдишване (плъх), 90 дни, LOEL = 1 mg/m3 въз
основа на обратими ефекти в белите дробове и ефекти в носната кухина.
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Код на продукта:  TSF7200 Наименование на продукта:  CAB-O-SILÒ
TSF7200 Fumed Silica - Internal Use only

Дата на ревизията:
27-Януари-2016

Въз основа на наличните данни класификацията по отношение на специфичната
токсичност за определени органи – повтаряща се експозиция (STOT-RE) не е
оправдана.

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

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1. Токсичност 

Водна токсичност: Риба зебра (Brachydanio rerio), LC50 (96 часа): > 10 000 mg/l; (Метод: OECD 203). Не се
наблюдава остра токсичност при водни бълхи с EL и EL50 в диапазона от > 1000 до
10000 mg/L (OECD 202).

12.2. Устойчивост и разградимост 

Методите за определяне на биоразградимостта не са приложими за неорганични вещества

12.3. Биоакумулираща способност 

Не се очаква поради физико-химичните свойства на веществото.

12.4. Преносимост в почвата 

Преносимост:  Не се очаква да мигрира.

12.5. Резултати от оценката на PBT 
и vPvB 

Това вещество не се счита за устойчиво, биоакумулиращо и токсично (PBT). Това вещество не се счита за много устойчиво
и много биоакумулиращо (vPvB).

12.6. Други неблагоприятни ефекти 

Няма налична информация.

13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Оповержение: Информацията в този раздел се отнася за продукта, както е доставен в състава му по предназначение,
както е описано в Раздел 3 от този Информационен лист за безопасност на материалите. Замърсяването или
преработката могат да се променят характеристиките и изискванията за отпадъците. Разпоредбите могат да се прилагат
и по отношение на празните контейнери, облицовките или използваната вода за измиване. Държавните/областните и
местните разпоредби могат да се различават от федералните разпоредби.

Списък на кода за отпадъци: Не е приложимо

___________________________________________________________________________________________
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Код на продукта:  TSF7200 Наименование на продукта:  CAB-O-SILÒ
TSF7200 Fumed Silica - Internal Use only

Дата на ревизията:
27-Януари-2016

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

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) 
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
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Код на продукта:  TSF7200 Наименование на продукта:  CAB-O-SILÒ
TSF7200 Fumed Silica - Internal Use only

Дата на ревизията:
27-Януари-2016

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

*Информацията за нормативната уредба се намира под под общото наименование силициев диоксид: CAS номер
7631-86-9, Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества (EINECS) RN 231-545-4.

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

Европейски съюз 

Индикация за опасност:  Не представлява опасно вещество в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP
(Класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси)), различните му изменения и адаптации, и Директива
67/548/ЕИО.

Национални разпоредби 

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 

Германия  Клас на опасност за
водата (WGK)

nwg (не застрашава водата) WGK ID
номер:

849 (аморфен силициев диоксид,
CASRN 7631-86-9)

Клас отрови – Швейцария:
--   (Тестван е и е установено, че не е токсичен): G-8311

___________________________________________________________________________________________
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Код на продукта:  TSF7200 Наименование на продукта:  CAB-O-SILÒ
TSF7200 Fumed Silica - Internal Use only

Дата на ревизията:
27-Януари-2016

Оценка за безопасност на химичното вещество според ЕС:  Извършена е оценка за безопасност на химичното вещество
според член 14.1 на Регламент REACH.

Сценарии на експозиция на ЕС:  Не е разработен сценарий на експозиция според член 14.4 на Регламент REACH, тъй като
веществото не е опасно.

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Фармацевтична употреба:
Не е разрешен

Употреба като хранителна добавка:
Не е разрешен

Позовавания:  Джобно ръководство за опасности от химични вещества на Националния институт по професионална
безопасност и здраве (NIOSH), септември 2005 г. „Силициев диоксид, аморфен“.  Министерство на здравеопазването и
човешките ресурси (DHHS), Национален институт по професионална безопасност и здраве (NIOSH), Публикация №
2005-149.  Национална служба за техническа информация, Спрингфийлд, Вирджиния, стр. 277

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: 27-Януари-2016

Версия: 1

® и 'TM' са обозначения на търговски марки на Cabot Corporation.

Cabot Corporation
157 Concord Road
Billerica, MA 01821
СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
Тел.:  1-978-663-3455
Факс:  1-978-670-6955

Cabot GmbH
Kronenstrasse 2
79618 Rheinfelden
ГЕРМАНИЯ
Тел. (+49) 7623.707.0
Факс: (+49) 7623.707.530

Cabot Carbon, Ltd.
Sully Moors Road
Sully, Vale of Glamorgan CF64 5RP
Уелс,  ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Тел.:  (+44) 1446.736999
Факс:  (+44) 1446.737123

Cabot Corporation
700 E U.S. Highway 36
Tuscola, IL 61953-9643
СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
Тел.:1-217-253-3370
Факс:  1-217-253-5530

Cabot Bluestar Ltd.
Xinghuo Industrial Garden
Yongxiu County, Jiujiang City 330319
Jiangxi Province, КИТАЙ
Тел.:  (86-792) 3171616
Факс:  (86-792)  3170320
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Cabot Corporation
3603 South Saginaw Road
Midland, MI  48640
СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
Тел.: 1-989-495-0030
Факс: 1-989-495-2139
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Код на продукта:  TSF7200 Наименование на продукта:  CAB-O-SILÒ
TSF7200 Fumed Silica - Internal Use only

Дата на ревизията:
27-Януари-2016

Край на информационния лист за безопасност
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