
BIZTONSÁGI ADATLAP

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1. Termékazonosító  

Termékkód: EH3160

Termék neve: CAB-O-SILÒ CLARUS 3160

REACH törzskönyvi szám: 01-2119379499-16

Szinonimák: Szilícium-dioxid, szintetikus amorf szilícium-dioxid, pirogén (izzított) amorf
szilícium-dioxid

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása  

Javasolt felhasználás: Erősítőszer a következőkben:, Szilikon elasztomer

Ellenjavallt felhasználást: Nem ismert a REACH közös regisztrációs dossziéjában.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai  

E-mail cím: SDS@cabot-corp.com

1.4. Sürgősségi telefonszám  

1907/2006 számú (REACH) rendelet (EK), 31. szakasz Frissítés
dátuma:

20-máj.-2015

Az (EK) 1907/2006 (REACH) rendelet 31. cikke szerint, biztonsági adatlapot
(SDS) kell biztosítani a veszélyes anyagokhoz vagy keverékekhez.  Ez a
termék nem felel meg az (EK) 1272/2008 (CLP) rendelet osztályozási
szempontjainak.  Ezért az ilyen dokumentum nem tartozik a REACH 31.
cikkének hatálya alá, és az egyes fejezetek tartalmi követelményei nem
alkalmazhatók.

Verzió: 2

Cabot EMEA* székhely
CABOT SVÁJC GmbH
Mühlentalstrasse 36
8200 Schaffhausen
Svájc
Tel.: +41 (0) 52 630 3838
Fax: +41 (0) 52 630 3810

Cabot EMEA* üzleti szolgáltatási központ'
101 Mukusalas Street
LV-1004 Riga
Lettország
Tel.: +371 67050700

* Európa, Közép-Kelet és Afrika
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Sürgősségi telefonszám: 24 óra/7 napos szolgáltatás
Németország: CHEMTREK 0800-181-7059
Egyesült Királyság: CHEMTREC: (+44)-870-8200418
US:  CHEMTREC:  +1-703-527-3887 or 1-800-424-9300
CHEMTREK Kína: 4001-204937
Nemzetközi CHEMTREK: +1-703-741-5970 vagy +1-703-527-3887

2. VÉLETLENEK AZONOSÍTÁS

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása  

Nem a veszélyes anyag az EK 1272/2008 (CLP) rendelet szerint, ennek különböző módosításaival és adaptációival, valamint a
67/548/EGK irányelv szerint.

2.2. Címkézési elemek

Piktogram:
Nincs

Jelzőszó:
Egyik sem

Veszélyre utaló mondatok:
Nincs

Óvatosságra intő mondatok:
Nincs

2.3. Egyéb veszélyek  

Nincs.

Fő exponálási útvonalak: Belégzés, Bőrrel való érintkezés, Szemmel való érintkezés

Szemmel való érintkezés: Mechanikusan irritáló hatású lehet. Kerülni kell a szembe jutást.

Bőrrel való érintkezés: Mechanikai irritációt, és a bőr kiszáradását okozhatja. Kerüljék a bőrrel való érintkezést.
Emberi szenzitizációs eseteket nem jelentettek.

Inhalálás: A por irritáló lehet a légútakra. Biztosítsanak megfelelő elszívást a gépezetnél és ahol még
por keletkezhet. Lásd a 8. részt is.

Lenyelés: Nem várhatók az egészségre káros hatások. Lásd a 11. szakaszt.

Karcinogenitás: Nem tartalmaz egyetlen anyagot sem 0,1%-nál magasabb arányban, amely szerepelne az
IARC (Nemzetközi Rákkutató Ügynökség), NTP (Nemzeti Toxikológiai Program), OSHA
(Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Hivatal) AGCIH (Amerikai kormányzati ipari
higiénikusok konferenciája) vagy az EU (Európai Unió) listáján. Lásd a 11. részt is.

Célszerv hatások: Tüdők, Lásd a 11. szakaszt

___________________________________________________________________________________________

Oldal   2 / 12



___________________________________________________________________________________________
Termékkód:  EH3160 Termék neve:  CAB-O-SILÒ CLARUS 3160 Frissítés dátuma:  20-máj.-2015

Betegállapot, amelyet súlyosbít az
exponálás:

Asztma, Légzési rendellenesség

Potenciális környezeti hatások: Nem ismert. Lásd az 12. részt.

3. ÖSSZETÉTEL/TÁJÉKOZTATÁS AZ ALKOTÓELEMEKROL

3.1  Anyagok  

Kémiai név EK-sz.: CAS sz. tömeg% Besorolás a
67/548/EGK

vagy a
1999/45/EK

irányelv szerint

Besorolás az (EK)
1272/2008 [CLP]

szabályzat szerint

REACH
törzskönyvi szám

Szintetikus amorf
pirogén kovasav

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

Egyéb információ:  
Szabályozási információk az általános szilícium-dioxid alatt találhatók: CAS RN 7631-86-9, EINECS RN 231-545-4
A kötőjel (-) azt jelenti, hogy „nem alkalmazható”

4. ELSOSEGÉLY INTÉZKEDÉSEK

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése  

Bőrrel való érintkezés Mossák le alaposan szappannal és vízzel. Amennyiben tünetek jelennek meg, forduljanak
orvoshoz.

Szemmel való érintkezés Azonnal öblítsék a szemet bő vízben 15 percig. Amennyiben tünetek jelennek meg,
forduljanak orvoshoz.

Belégzés Köhögés, légszomj vagy egyéb légzési gondok előfordulása esetén, vigyék ki friss levegőre.
Amennyiben a tünetek fennmaradnak, forduljanak orvoshoz.  Szükség esetén, indítsák
újra a normál lézsést a szokásos elsősegély módszerekkel.

Lenyelés Ne hánytassanak.  Amennyiben tudatánál van, adjanak neki több pohár vizet.  Öntudatát
vesztett személynek semmit ne kíséreljenek meg szájon keresztül adagolni.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások  

Tünetek: A legfontosabb ismert tünetek és hatások leírása a 2. és/vagy a 11. szakaszban vannak
taglalva.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése  

Az orvosok figyelmébe: Kezelje tünetileg.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
5.1. Oltóanyag  
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Alkalmas oltóközegek: A szilícium-dioxid nem éghető, ezért nem kell meghatározni oltóanyagot.

Alkalmatlan oltóanyagok: Egyik sem.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek  

Az vegyszer miatt keletkező
különleges veszélyek:

Nincs.

Veszélyes égéstermékek: Egyik sem.

5.3. Tanács a a tűzoltóknak  

Különleges védőfelszerelések
tűzoltóknak

Viseljenek a célra alkalmas védőfelszerelést.  Tűz esetén, a tűzoltóknak önhordozó
légzőkészüléket kell viselni.

Porrobbanás veszélye: Nem alkalmazható.

6. VÉLETLEN KISZABADULÁS ESETÉN ÉRVÉNYESÍTENDO INTÉZKEDÉSEK

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások  

Személyes óvintézkedések: Kerüljék a porképzést. Biztosítsanak megfelelő szellőztetést. Használják az előírt
személyes védőfelszerelést. Lásd a 8. részt is.

Vészhelyzeti beavatkozóknak: Használja a 8. szakaszban előírt személyi védelmet.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések  

Környezetvédelmi óvintézkedések: Ha lehetséges, tartsa a kiömlött terméket a szárazföldön. A helyi hatóságokat tájékoztatni
kell, ha a nagyobb kiömléseket nem tudják visszatartani.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai  

Elhatárolási módszerek: Akadályozza meg a további szivárgást vagy kiömlést, ha ez biztonságosan megtehető.

Feltisztítási módszerek: Azonnal tisztítsák fel vákuummal. Vákuum alkalmazása ajánlott nagyteljesítményű
részecskeszűrővel (HEPA). Ne gerjesszenek porfelhőt kefe vagy sűrített levegő
használatával. Szedjék fel és helyezzék szabályosan címkézett tartályokban. lásd a 13
részt.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra  

Hivatkozás más szakaszokra További információért lásd a 8. részt. További információért lásd a 13. részt.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések  

A biztonságos kezeléssel kapcsolatos
tanácsok:

Kerüljék a bőrrel és szemekkel való érintkezést. Kerüljék a porképzést. Ne lélegezzék be a
port. Biztosítsanak megfelelő elszívást a gépezetnél és ahol még por keletkezhet. Ne
gerjesszenek porfelhőt kefe vagy sűrített levegő használatával.

Érvényesítsék az óvrendszabályokat statikus kisülések ellen. A keverőberendezések
minden fémes részét földelni kell. Az áthelyezési műveletek elkezdése előtt,
bizonyosodjanak meg, hogy a minden berendezés elektromosan földelve van. A finom por
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képes behatolni az elektromos berendezésekbe, ahol rövidzárlatot okozhat.

Általános higiéniai szempontok: A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt  

Tárolási körülmények: Tartsa az edényeket jól lezárva, száraz és jól szellőző helyen. Ne tárolja együtt illékony
vegyszerekkel, mivel ezek felszívódhatnak a termékbe. Környezeti hőmérsékleten
tárolandó. Tárolja szabályosan felcímkézett tartályokban.

Összeegyeztethetetlen anyagok: Nem ismert.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)  

Kockázatkezelési intézkedések
(RMM)

Mivel az anyag nem veszélyes, nem készült expozíciós forgatókönyv a REACH Rendelet
14.4 cikke szerint.

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési paraméterek  

Kibocsátására vonatkozó irányelvek: Az alábbi táblázat egy összefoglaló.   Lásd a specifikus törvényt a kimerítő tájékozódás
érdekében.

Amorf szilícium-dioxid, a szabályozási
határérték alatt az általános
szilícium-dioxid címszónál található,
CAS RN 7631-86-9:

Ausztrália:2 mg/m³, TWA, belélegezhető
Ausztria MAK4 mg/m³, TWA, belélegezhető frakció
Finnország:                               5 mg/m³
Németország TRGS 900:         4 mg/m³, TWA, belélegezhető frakció
India: 10 mg/m³, TWA
Írország:2,4 mg/m³, TWA, belélegezhető por
Norvégia:1,5 mg/m³, TWA, belélegezhető por
Svájc:4 mg/m³, TWA
UK WEL:   6 mg/m³ , TWA, belélegezhető frakció
,4 mg/m³, TWA, belélegezhető frakció
US OSHA PEL:6 mg/m³ (54 FR2701)

Por vagy részecskék, másképpen nem
nevezve:

Belgium: 10 mg/m³, TWA (idosúlyozott átlag), 
Belélegezheto 3 mg/m³,

TWA (idosúlyozott átlag), Lélegezheto
Kína:____8 mg/m³, TWA (idősúlyozott átlag) 10
mg/m³,  STEL (Rövid távú exponálási határérték
Franciaország: 10 mg/m³, idősúlyozott átlag lélegezhető por
mg/m³, idősúlyozott átlag, belélegezhető por

Olaszország: 10 mg/m³, TWA (idosúlyozott átlag), 
Belélegezheto 3

mg/m³, TWA (idosúlyozott átlag), 
Lélegezheto

Malaysia:10 mg/m³, idősúlyozott átlag, lélegezhető
3 mg/m³, idősúlyozott átlag, belélegezhető

Spanyolország: 10 mg/m³, VLA, Belélegezheto 
3 mg/m³, VLA, Lélegezheto

US ACGIH - PNOS (KÜSZÖBÉRTÉK): 10 mg/m³, TWA
(idosúlyozott átlag), Belélegezheto
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3 mg/m³, TWA (idosúlyozott átlag), 
Lélegezheto

US OSHA (FOGLAKOZÁSBELI BIZTONSÁG ÉS MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI HIVATAL, USA) - PEL
(MEGENGEDHETŐ EXPONÁLÁSI HATÁRÉRTÉK):__15 mg/m³, TWA (idősúlyozott átlag),
Összesen belélegezhető 5 mg/m³, TWA (idősúlyozott átlag),
Lélegezhető

MEGJEGYZÉS:
Létesítményeiben globálisan a Cabot Corporation cég a német TRSG 900 határértéket tartja, amely 4mg/m³ időátlagolt
szilícium-dioxid koncentrációt jelent, belélegezhető frakció

MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration (Maximális munkahelyi koncentráció)
PEL: Megengedhető kitétel határa
PNOS: másképpen meg nem határozott részecskék
STEL: Rövid távú exponálási határ
TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe (Műszaki szabályok veszélyes anyagokra)
TWA: Idősúlyozott átlag
US ACGIH: United States American Conference of Governmental Industrial Hygienists
US OSHA: USA Foglakozásbeli biztonság és munkaegészségügyi hivatal
VLA: Valore Límite Ambientales (Szinthatár érték)
WEL: Munkahelyi exponálási határ

Származtatott hatásmentes szint
(DNEL):

Ahogyan az EU a vegyszerek regisztrálásáról, értékeléséről és engedélyezéséről (REACH)
szóló rendeletben előírja, a szintetikus amorf szilícium-dioxid REACH Konzorcium
(amelynek tagja a Cabot Corporation) kidolgozott egy származtatott hatásmentes szintet
(DNEL) a szintetikus amorf szilícium-dioxidra, ami 4 mg/m3 belélegezhető (Németország
TRGS 900, foglalkozási egészségügyi határ).

Becsült legnagyobb hatásmentes
koncentráció (PNEC)

Nem alkalmazható.

8.2. Az expozíció ellenőrzése  

MŰSZAKI ELLENŐRZÉS Biztosítsanak megfelelő szellőztetést, hogy az expozíció a foglakozási határok alatt
maradjon. Biztosítson megfelelő helyi elszívást a gépezetnél és ahol még por keletkezhet.

Egyéni védőfelszerelés [PPE]

Légzésvédelem: Amennyiben a helyi elszívóberendezés nem megfelelő, jóváhagyott respirátor is
szükséges lehet.

Kézvédelem: A bőr kiszáradásának megelőzésére, viseljen védőkesztyűt. A termék kezelése előtt
használjon védő krémréteget. Mossa meg a kezét és az egyéb expozíciós bőrfelületeket
gyenge szappanos vízzel.

Szem-/arcvédelem: Szem és arcvédőt kell viselni. Viseljen biztonsági szemüveget oldalvédőkkel (vagy
védőszemüveget).

Bőr és testvédelem: Viseljenek alkalmas védőruházatot. Mossák naponta a ruházatot. Munkaruhában nem
szabad elhagyni a munkahelyet.

EGYÉB Kezeljék a szabályos az ipari higiénia és a biztonsági gyakorlatnak megfelelően. Sürgősségi
szemmosó és biztonsági zuhany kell legyen a közelben.

Környezeti expozíció-ellenőrzések: A porok esetében alkalmazható helyi jogszabályok és az engedélyek előírásai szerint.
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Halmazállapot: Szilárd Szag: Egyik sem.
Megjelenés: Por Szag küszöbérték: Nem alkalmazható
Szín: Fehér

Tulajdonság Értékek  Észrevételek  • Módszer  
pH: 3.6-4.5 Házon belüli tesztelés
Olvadáspont/fagyáspont: 1700  °C NIOSH (Országos Munkaegészségügyi Intézet, USA): Vegyi

veszélyek zsebkönyve
Forráspont /
forrásponttartomány:

2230  °C NIOSH (Országos Munkaegészségügyi Intézet, USA): Vegyi
veszélyek zsebkönyve

Párolgási sebesség: Nem alkalmazható
Gőznyomás: Nem alkalmazható
Gőzsűrűség: Nem alkalmazható
Sűrűség: 2.2  g/cm3 @ 20 °C
Ömlesztett (átlag) sűrűség: Nem áll rendelkezésre információ

Fajsúly 20°C hőmérsékleten: 2.2
Oldhatóság vízben: Kis mértékben oldható Az OECD 105 szerint
Oldhatóság(ok): Nem áll rendelkezésre információ
Feloszt Együttható n - oktán /
víz ):

Nem alkalmazható

Bomlási hőmérséklet: Nem alkalmazható
Viszkozitás: Nem alkalmazható
Kinematikai viszkozitás: Nem alkalmazható
Dinamikus viszkozitás: Nem alkalmazható
Oxidáló tulajdonságok: Nincsenek oxidáló tulajdonságai
Lágyuláspont: Nem alkalmazható
VOC-tartalom (%): Nem alkalmazható
% illékony anyagok
(térfogatszázalékban):

Nem alkalmazható

% illékony (súlyszázalék): Nem alkalmazható

Felületi feszültség: Nem alkalmazható
Robbanásveszélyes tulajdonságok: Nem robbanékony

Lobbanáspont: Nem éghető
Tűzveszélyesség (szilárd, gáz): Nem tűzveszélyes. A termék ellenáll a gyújtási kísérletnek, és

nem segíti elő a láng terjedését
Tűzveszélyességi határ
levegőben:

Nem alkalmazható

Robbanási határok levegőben - felső (%): Nem alkalmazható
Robbanási határok levegőben - alsó (%): Nem alkalmazható
Öngyulladási hőmérséklet: Nem alkalmazható
Minimális gyulladási hőmérséklet: Nem alkalmazható

Minimális gyulladási energia: Nem alkalmazható
Gyulladási energia: Nem alkalmazható
Maximális abszolút robbanási nyomás: Nem alkalmazható
Maximális nyomásemelkedési sebesség: Nem alkalmazható
Égési sebesség: Nem éghető
Kst érték: Nem alkalmazható
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Az anyag velejáró tulajdonságai miatt a végpont, mint „nem alkalmazható” szerepel
„Nem áll rendelkezésre információ” azt jelzi, hogy nem végeztek tesztelést

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSEG

10.1. Reakciókészség  

10.2. Kémiai stabilitás  

Stabilitás: Stabil az ajánlott kezelési és tárolási körülmények között.

Robbanási adatok  

Érzékenység mechanikai behatásra: Egyik sem

Érzékenység sztatikus kisülésre: Ez az anyag egy szervetlen por és nem alakít ki és nem is támogat olyan feltételeket,
amelynek következtében porrobbanás vagy tűz keletkezhet. A sztatikus feltöltődés ellen
védekezni kell. Kerüljék a porképzést. A keverőberendezések minden fémes részét
földelni kell. Az áthelyezési műveletek elkezdése előtt, bizonyosodjanak meg, hogy a
minden berendezés elektromosan földelve van.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége  

Veszélyes polimerizálás: Veszélyes polimerizáció nem fordul elő.

A veszélyes reakciók lehetősége: Normál feldolgozás mellett semmi.

10.4. Elkerülendő körülmények  

Kerülendő körülmények: Nem ismert.

10.5. Nem összeférhető anyagok  

Összeegyeztethetetlen anyagok: Nem ismert

10.6. Veszélyes bomlástermékek  

Veszélyes bomlástermékek: Nem ismert

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

HEVENY TOXICITÁS

Orális LD50: LD50/orális/patkány = > 5000 mg/kg. Nem okozott elhullást és toxicitás jelei nem voltak
láthatók a megfigyelési időszak alatt szilícium-dioxid egyszeri orális adagolása után (OECD
401).

Belégzés LC50: A termék fizikai jellemzői miatt nem áll rendelkezésre megfelelő tesztvizsgálat

Dermális LD50: LD50/bőr/nyúl = > 2000 mg/kg Nagyon enyhe, átmeneti bőrpír egy állat esetében. Nincs

Porrobbanás besorolás: Nem alkalmazható

Reakcióképesség: Nem reaktív. Az anyag egy közömbös, szervetlen szilárd anyag.
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jele szisztémás vagy szervi toxicitásnak (OECD 402)

Bőrmarás/bőrirritáció: Elsődleges irritációs index= 0/8 @ 24 hr. Nem minősül az irritálónak (OECD 404).

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Draize besorolás 1,0/110, 24 óránál. Nem minősült az irritálónak a nyulakon végzett
vizsgálatokban (OECD 405).  A magas porkoncentráció mechanikai irritálást okozhat.

Preparál Hat: Nem állnak rendelkezésre kísérleti állatokra vonatkozó adatok. Nem számoltak be
szenzibilizációról az embernél.

Mutagén tulajdonság: Nem mutagén az AMES teszt szerint. Negatív a nem tervezett DNS-szintézis vizsgálatban.
Negatív a kromoszóma aberrációs tesztben és kínai hörcsög petefészek (CHO) sejtjeiben.

Rákkeltő hatás: Nem tapasztaltak rákkeltő hatást a több állatfajon végzett vizsgálatokban, amikor
ismételt orális vagy inhalációs expozíciónak tették ki ezeket amorf szilícium-dioxiddal.
Hasonlóképpen, az epidemiológiai vizsgálatok bizonyítanak karcinogén hatást azoknál a
dolgozóknál, akik gyártanak az amorf szilícium-dioxid gyártásánál dolgoznak.

Szaporodási toxicitás: Nem számoltak hatásokról a nemi szervekre vagy magzati fejlődésre a toxicitásos
állatkísérletekben.

STOT (célszervi toxicitás) - egyetlen
expozíció:

A rendelkezésre álló adatok alapján, a célszervi toxicitás nem várható egyszeri orális,
belégzéses, illetve egyetlen bőr expozíció esetében.

STOT - ismétlődő expozíció: Ismételt dózisú toxicitás: orális (patkány), 2 héttől 6 hónapig, nem tapasztaltak a
kezeléssel kapcsolatos mellékhatásokat akár 8% szilícium-dioxidnál az étrendben.
Ismételt dózisú toxicitás: belélegzés (patkány), 13 hét, legalacsonyabb észlelt hatás szint
(LOEL) = 1,3 mg/m3, alapja enyhe, reverzibilis hatás a tüdőben.
Ismételt dózisú toxicitás: belélegzés (patkány), 90 nap, legalacsonyabb észlelt hatás szint
(LOEL) = 1 mg/m3, alapja enyhe, reverzibilis hatás az orrüregben.

A rendelkezésre álló adatok alapján, a STOT-RE besorolás nem indokolt.

Aspirációs veszély: Az ipari tapasztalatok és a rendelkezésre álló adatok alapján, nem várható aspirációs
veszély.

12. ÖKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ

12.1. Toxicitás 

Vizi toxicitás: Hal (Brachydanio rerio) LC50 (96 óra): > 10 000 mg/l; (Módszer: OECD 203). Nincs akut
toxicitás a Daphnia-ra az EL/al és EL50  kezdve >1000-rel egészen 10000 mg/L-ig (OECD
202).

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 

A biológiai lebonthatóság meghatározására szolgáló módszerek nem alkalmazhatóak a szervetlen anyagokra

12.3. Bioakkumulációs képesség 

Nem várható az anyag fizikai-kémiai tulajdonságai miatt.
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12.4. A talajban való mobilitás 

Mobilitás:  Nem várható, hogy migrál.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés 
eredményei 

Ez az anyag nem minősül perzisztensnek, bioakkumulatívnak vagy mérgezőnek (PBT). Ez az anyag nem minősül sem nagyon
perzisztensnek, sem nagyon bioakkumulatívnak (vPvB).

12.6. Egyéb káros mellékhatások 

Nem áll rendelkezésre információ.

13. ÁRTALMATLANÍTÁS

Ebben a részben az információ a szállított termékre, az ennek a Biztonsági Adatlapnak a 3. Részében leírt,  szándékozott
összetételére vonatkozik. Szennyezés vagy feldolgozás megváltoztathatja a  hulladék jellemzőket és a követelményeket. A
szabályok vonatkozhatnak az üres konténerre, bevonatokra, öblítőkre. Az állami/területi/ helyi szabályok  eltérhetnek a
szövetségi szabályoktól.

Hulladékjegyzékben szerepelő kód: Nem alkalmazható

13.1. Hulladékkezelési módszerek  

Maradványokból/felhasználatlan
termékből származó hulladék:

Az ártalmatlanítás során tiszteletben kell tartani a regionális, országos és helyi
törvényeket és szabályokat.

14. SZÁLLÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

DOT (USA Közlekedési Minisztérium) 
14.1  ENSZ/Azonosító sz. Nincsen szabályozva
14.2  Megfelelő szállítási név Nincsen szabályozva
14.3  Veszélyességi osztály Nincsen szabályozva
14.4  Csomagolási csoport Nincsen szabályozva

IMDG 
14.1  ENSZ/Azonosító sz. Nincsen szabályozva
14.2  Megfelelő szállítási név Nincsen szabályozva
14.3  Veszélyességi osztály Nincsen szabályozva
14.4  Csomagolási csoport Nincsen szabályozva

RID 
14.1  ENSZ/Azonosító sz. Nincsen szabályozva
14.2  Megfelelő szállítási név Nincsen szabályozva
14.3  Veszélyességi osztály Nincsen szabályozva
14.4  Csomagolási csoport Nincsen szabályozva

ADR 
14.1  ENSZ/Azonosító sz. Nincsen szabályozva
14.2  Megfelelő szállítási név Nincsen szabályozva
___________________________________________________________________________________________
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14.3  Veszélyességi osztály Nincsen szabályozva
14.4  Csomagolási csoport Nincsen szabályozva

ICAO (légi) 
14.1  ENSZ/Azonosító sz. Nincsen szabályozva
14.2  Megfelelő szállítási név Nincsen szabályozva
14.3  Veszélyességi osztály Nincsen szabályozva
14.4  Csomagolási csoport Nincsen szabályozva

IATA 
14.1  ENSZ/Azonosító sz. Nincsen szabályozva
14.2  Megfelelő szállítási név Nincsen szabályozva
14.3  Veszélyességi osztály Nincsen szabályozva
14.4  Csomagolási csoport Nincsen szabályozva

15. HATÓSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

*Szabályozási információk az általános szilícium-dioxid alatt találhatók: CAS RN 7631-86-9, EINECS RN 231-545-4.

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok  

Európai Unió 

Utalás veszélyre:  Nem a veszélyes anyag az EK 1272/2008 (CLP) rendelet szerint, ennek különböző módosításaival és
adaptációival, valamint a 67/548/EGK irányelv szerint.

Országos rendeletek 

Nemzetközi jegyzékek 

 TSCA  - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár Megfelel
 DSL/NDSL  - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada Megfelel
 EINECS/ELINCS  - Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke/Európai
Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Jegyzéke

Megfelel

 ENCS  - Létező és Új Vegyi Anyagok, Japán Megfelel
 IECSC  - Létező Vegyi Anyagok Jegyzéke, Kína Megfelel
 KECL  - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea Megfelel
 PICCS  - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek Megfelel
 - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke Megfelel
 NZIoC  - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland Megfelel
 TCSI  - Vegyi anyagok jegyzéke, Tajvan Megfelel

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 

EU Kémiai Biztonsági Értékelés:  A REACH Rendelet 14.1 cikke szerint Kémiai Biztonsági Értékelést végeztek.

Németország  Vízveszélyeztetési
osztály (WGK):

nwg (nem veszélyes a vízre) WGK ID Nr.: 849 (amorf szilícium-dioxid, CASRN
7631-86-9)

Svájci méreg osztály:
-- (megvizsgálva, és nem toxikusnak besorolva): G-8311
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EU expozíciós forgatókönyvek:  Mivel az anyag nem veszélyes, nem készült expozíciós forgatókönyv a REACH Rendelet 14.4
cikke szerint.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓ

Gyógyszerészeti alkalmazás
Nem megengedett

Falhasználás, mint élelmiszer-adalék:
Nem megengedett

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

Kapcsolatok: 

Elállás:
A rendelkezésre bocsátott tájékoztatás alapja, a Cabot Corporation által szavatosnak tekinthető információ.  Nem szándékolt
semmi közvetlen vagy közvetett garancia.  Ez az információ csak az Ön tájékoztatására szolgál és a Cabot cég nem vállal jogi
felelősséget ennek használatáért. Eltérés esetén a különböző nyelvi változatok között, az angol változat tekintendő érvényesnek.

Készítette: Cabot Corporation - Biztonság, egészség és környezetvédelem
Frissítés dátuma: 20-máj.-2015

Verzió: 2

® és 'TM' a Cabot Corporation márkaneveit jelzik.

A biztonsági adatlap vége

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

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

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

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

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

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