
FICHA INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE
PRODUTOS QUÍMICOS

1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA DA EMPRESA FABRICANTE

Nome do produto: NORITÒ GBSP

Código do produto: GBSP

Sinônimos: Carvão ativado

Uso recomendado: Aplicações com líquidos e vapores (purificação, descoloração, separação, catálise e
desodorização)

Restrições de uso: Não existem informações disponíveis.

Fornecedor:

Número de telefone para
emergências:

EUA:  CHEMTREC 1-800-424-9300 ou 1-703-527-3887
CHEMTREC Internacional: +1 703-741-5970 ou +1-703-527-3887

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação 

Situação regulamentar com a OSHA: Este produto químico  é considerado perigoso pela Norma de Comunicação de Riscos de
2012 (29 CFR 1910.1200) da OSHA.

Elementos do rótulo 

Preparada de acordo com a Norma de Comunicação de Perigos dos Estados
Unidos: 29 CFR 1910.1200 (2012)

Data de
revisão:

21-jan-2016

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

Poeira combustível

Palavra de advertência: ATENÇÃO

Frases de perigo: Pode formar concentrações de pó combustível no ar

Frases de precaução - Prevenção • Keep away from all ignition sources including heat, sparks and flame
• Prevent dust accumulations to minimize explosion hazard
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Perigos não classificados de outra maneira (HNOC)  

de oxigênio perigosamente baixos. Antes de entrar em um espaço confinado que contenha ou que tenha contido
anteriormente carvão ativado, esse espaço deve ser avaliado por uma pessoa qualificada para determinação das
concentrações de oxigênio e monóxido de carbono, bem como de quaisquer outros perigos.

Os trabalhadores também devem tomar precauções apropriadas ao lidar com carvão ativado exaurido (usado), o qual pode
apresentar propriedades perigosas associadas aos materiais adsorvidos.

Evite a formação de poeiras. Materiais em pó podem formar misturas ar-pó explosivas. Ao transferir produto sob pressão,
evite a geração de poeiras caso exista uma fonte de ignição presente.

As partículas de carvão ativado possuem uma elevada área superficial, o que pode provocar o autoaquecimento durante a
oxidação. Consulte a Seção 5.

Evite gerar poeiras, uma vez que a sílica cristalina respirável aerotransportada pode ser gerada.

Efeitos potenciais de saúde  

Principais rotas de exposição: Inalação, Contato com os olhos, Contato com a pele

Contato com os olhos: Pode causar irritação mecânica. Evite o contato com os olhos.

Contato com a pele: Pode causar irritação mecânica. Evite o contato com a pele.

Inalação: As poeiras podem ser irritantes para o trato respiratório. Providencie exaustão
apropriada em máquinas e locais onde a geração de poeiras for possível. Consulte
também a Seção 8.

Ingestão: Não se tem conhecimento nem se espera que ocorram lesões sob condições de uso
normal.

Carcinogenicidade: Consulte a Seção 11.

Efeitos sobre órgãos-alvo: Pulmões, Olhos, Pele

Condições médicas agravadas pela
exposição:

Asma, Problemas respiratórios, Problemas de pele

Potenciais efeitos ambientais: Nenhum conhecido. Consulte também a Seção 12.
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3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Sinônimos:  Carvão ativado.

Nome químico CAS No % em peso Segredo comercial
Carvão ativado 7440-44-0 100

Este produto e manufaturado usando matérias primas naturais, contem <10% de sílica cristalina ( quartzo, CASRN 14808-60-7 )

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Contato com a pele Lave bem com água e sabão. Se ocorrerem sintomas, procure atendimento médico.

Contato com os olhos Enxágue os olhos imediatamente com água em abundância por 15 minutos. Se ocorrerem
sintomas, procure atendimento médico.

Inalação Em caso de tosse, falta de ar ou qualquer outro problema respiratório, mova a vítima
para um local ventilado.  Procure atendimento médico caso os sintomas persistirem.  Se
necessário, restaure a respiração normal usando medidas de primeiros socorros padrão.

Ingestão: Não induza o vômito.  Se consciente, forneça vários copos d’água. Jamais forneça nada
via oral a uma pessoa inconsciente.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas: Os mais importantes sintomas e efeitos conhecidos estão descritos na Seção 2 e/ou Seção
11.

Indicação de atendimento médico imediato e de tratamentos especiais necessários

Nota para os médicos: Trate sintomaticamente.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção adequados: Use espuma, dióxido de carbono (CO2), pó químico ou spray de água. No caso de
utilização de água, recomenda-se a nebulização.

Meios de extinção inadequados: NÃO USE jato direto de água, pois isso pode dispersar e espalhar o fogo. NÃO USE meios
a alta pressão, o que poderia provocar a formação de uma mistura pó-ar potencialmente
explosiva. No caso de um incêndio, o espalhamento de grandes quantidades de carvão
ativado não é recomendado em virtude do risco de ser criar emissões não controladas de
poeiras.

Perigos específicos decorrentes de
produto químico:

A queima produz fumos irritantes. Ao transferir produto sob pressão, evite a geração de
poeiras caso exista uma fonte de ignição presente.

As partículas de carvão ativado possuem uma elevada área superficial, o que pode
provocar o autoaquecimento durante a oxidação. Recomenda-se deixar um espaço livre
adequado entre as embalagens de carvão ativado para reduzir o risco de propagação do
evento. O carvão ativado não inflama com facilidade e tende a queimar lentamente
(arder) sem produzir fumaça ou chamas.
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Produtos perigosos de combustão: Casos queimem por longos períodos em espaços confinados, os materiais poderão
produzir monóxido de carbono, podendo atingir o limite inferior de explosividade (LIE do
CO = 12,5% no ar). O carvão ativado usado pode produzir produtos de combustão
adicionais, de acordo com a(s) substância(s) adsorvida(s). Monóxido de carbono (CO).
Dióxido de carbono (CO2).

Equipamentos de proteção e
precauções para bombeiros:

Em caso de incêndio, use respiradores autônomos. Use equipamentos de proteção
adequados.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência  

Precauções pessoais: Evite a formação de poeiras. Providencie ventilação adequada. Use equipamentos de
proteção individual. Consulte também a Seção 8.

Precauções ambientais:  

Precauções ambientais: Não são necessárias precauções ambientais especiais. As autoridades locais devem ser
notificadas se os derramamentos não puderem ser contidos.

Métodos e materiais de contenção e limpeza  

Métodos de contenção: Evite vazamentos ou derramamentos adicionais se for seguro fazê-lo.

Métodos de limpeza: Evite varrer o produto seco e use aspersão de água ou sistemas de limpeza a vácuo para
prevenir a ressuspensão de poeiras no ar. Se o material derramado contiver poeiras ou
apresentar potencial para a geração de poeiras, utilize sistemas de vácuo e/ou de limpeza
à prova de explosão adequados para poeiras combustíveis. Recomenda-se o uso de
sistemas de vácuo com filtros de alta eficiência (HEPA). Não utilize escovas ou ar
comprimido para não formar uma nuvem de poeira. Colete e transfira o material para
recipientes adequadamente identificados. O carvão ativado granular exaurido pode ser
reciclável. O carvão virgem (não usado, proveniente de excedentes ou derramamentos)
deve ser disposto em uma instalação autorizada para resíduos não perigosos. O carvão
exaurido (usado) deve ser disposto de acordo com as regulamentações aplicáveis. Não
reutilize sacos vazios: providencie a disposição em uma instalação autorizada para
resíduos não perigosos. Consulte a Seção 13.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções de manuseio seguro

Recomendações de manuseio seguro:Evite o contato com a pele e os olhos. Evite a formação de poeiras. Não inale as poeiras.
Providencie exaustão apropriada em máquinas e locais onde a geração de poeiras for
possível. Não utilize escovas ou ar comprimido para não formar uma nuvem de poeira. As
poeiras podem formar misturas explosivas no ar.

As partículas de carvão ativado possuem uma elevada área superficial, o que pode
provocar o autoaquecimento durante a oxidação. Evite o acúmulo de cargas
eletrostáticas. Todas as peças metálicas dos equipamentos de mistura e processo devem
ser aterradas. Certifique-se de que todos os equipamentos sejam eletricamente
aterrados antes de iniciar operações de transferência. Poeiras finas podem penetrar em
equipamentos elétricos e causar curtos-circuitos. Caso sejam necessários trabalhos a
quente (soldagens, corte com maçarico, etc.), remova o produto e poeiras da área de
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trabalho imediata.

Condições de armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades

Condições de armazenamento: Mantenha em um local seco, fresco e bem ventilado. Mantenha afastado do calor e de
fontes de ignição. Não armazene juntamente com agentes oxidantes fortes. Não
armazene juntamente com compostos químicos voláteis, uma vez que estes podem ser
adsorvidos pelo produto. Mantenha em recipientes devidamente identificados. O carvão
ativado não inflama com facilidade e tende a queimar lentamente (arder) sem produzir
fumaça ou chamas. Não se deve permitir o acúmulo de depósitos de poeira em
superfícies, uma vez que estas podem formar uma mistura explosiva se forem
ressuspensas na atmosfera a concentrações suficientes. Antes de entrar em um espaço
confinado que contenha ou que tenha contido anteriormente carvão ativado, esse
espaço deve ser avaliado por uma pessoa qualificada para determinação das
concentrações de oxigênio e monóxido de carbono, bem como de quaisquer outros
perigos.

Materiais incompatíveis: Agentes oxidantes fortes. Ácidos fortes.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Diretrizes de exposição: .

Os limites de exposição para componentes ou componentes similares são informados abaixo.

Pós ou particulados não
especificados de outra forma:

Áustria, MAK: 10 mg/m³, STEL 2 x 30 min., poeiras inaláveis
mg/m3, TWA, poeiras inaláveis

Bélgica: 10 mg/m³, TWA, fração inalável
3 mg/m³, TWA, fração respirável

Canadá (Saskatchewan):10 mg/m³, TWA, inaláveis
mg/m³, TWA, respiráveis

China: 8 mg/m³, TWA
10 mg/m³, STEL

França: 10 mg/m³, TWA, poeiras inaláveis
mg/m³, TWA, poeiras respiráveis

Alemanha - TRGS 900: 10 mg/m³, TWA, fração inalável
mg/m³, fração respirável

Hong Kong:10 mg/m³, TWA

Irlanda: 10 mg/m³, TWA, fração inalável total
 4 mg/m³, TWA, fração respirável

Itália: 10 mg/m³, TWA, fração inalável
mg/m³, TWA, fração respirável

Japão:3 mg/m³, TWA, respiráveis

Malásia: 10 mg/m³, TWA, fração inalável

___________________________________________________________________________________________
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mg/m³, TWA, fração respirável

Países Baixos:3,5 mg/m³, inaláveis

Espanha: 10 mg/m³, VLA, fração inalável
3 mg/m³, VLA, fração respirável

Suécia: 10 mg/m³, NGV, fração inalável total
5 mg/m³, NGV, fração respirável

Reino Unido – WEL: 10 mg/m³, TWA, poeiras inaláveis totais
mg/m³, TWA, poeiras respiráveis

EUA, ACGIH - PNOS: 10 mg/m³, TWA, fração inalável
3 mg/m³, TWA, fração respirável

EUA, OSHA - PEL: 15 mg/m³, TWA, poeiras totais
mg/m³, TWA, fração respirável

Sílica cristalina (quartzo), Nº CAS
14808-60-7:

MAK, Áustria:                       0,15 mg/m³, TWA (respiráveis)
Bélgica:                                0,1 mg/m³, TWA (fração alveolar)
Dinamarca:                                0,1 mg/m³, TWA (respiráveis)
Finlândia:                                0,05 mg/m³, TWA (respiráveis)
França:                                0,1 mg/m³, VME (fração alveolar)
Irlanda:                                0,1 mg/m³, TWA (respiráveis)
Itália:                                0,025 mg/m³, TWA (respiráveis)
Japão:(3 mg/m³)/( 1,19% SiO2 + 1) (respiráveis)
Suíça:                        0,15 mg/m³, TWA (respiráveis)
WEL, Reino Unido:                      0,1 mg/m³, TWA (respiráveis)
OSHA PEL, EUA:                (10 mg/m³) /(%SiO2 + 2) (respiráveis)
(30 mg/m³)/( %SiO2 + 2) (totais)
ACGIH TLV, EUA:                   0,025 mg/m³ (respiráveis)

MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration (Concentração máxima no local de trabalho)
NGV: Nivå Gräns Värde (Valor limite de nível)
PEL: Permissible Exposure Limit (Limite admissível de exposição)
STEL: Short Term Exposure Limit (Limite de exposição de curta duração)
TLV : Threshold Limit Value (Valor limite de exposição)
TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe (Norma técnica para materiais perigosos)
TWA : Time Weighted Average (Média ponderada pelo tempo)
US ACGIH: United States American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)
US OSHA: United States Occupational Health and Safety Administration (Administração de Segurança e Saúde Ocupacional dos Estados Unidos)
VLA: Valore Límite Ambientales (Valor limite ambiental)
WEL: Workplace Exposure Limit (Limite de exposição no local de trabalho)

Controles de engenharia: Providencie ventilação adequada para manter a exposição abaixo dos limites
ocupacionais. Providencie exaustão apropriada em máquinas e locais onde a geração de
poeiras for possível.

Equipamentos de proteção individual 
[EPIs] 

Proteção respiratória: Um respirador aprovado poderá ser necessário se a exaustão local não for adequada.

___________________________________________________________________________________________
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Proteção das mãos: Use luvas adequadas.

Proteção ocular/facial: Use proteção ocular/proteção facial. Use óculos de segurança com proteção lateral (ou
óculos de proteção).

Proteção da pele e do corpo: Use roupas de proteção adequadas. As roupas devem ser lavadas diariamente. As roupas
de trabalho não devem sair do local de trabalho.

Outro: Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Estações
lava-olhos e chuveiros de segurança de emergência devem estar localizados nas
proximidades.

Controles de exposição ambiental: Não são necessárias preocupações ambientais especiais. As autoridades locais devem ser
notificadas se os derramamentos não puderem ser contidos.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

As informações fornecidas baseiam-se em dados obtidos com esta substância ou com substâncias semelhantes.

Estado físico: Sólido Odor: Geralmente inodoro.  Pode
produzir um leve odor de
enxofre quando úmido.

Aparência: Pó Limiar de odor: Não aplicável
Cor: Preto

Propriedade Valores  Observações  • Método  
pH: Não aplicável
Ponto de fusão/ponto de
congelamento:

Não aplicável

Ponto de ebulição / faixa de
ebulição:

Não aplicável

Taxa de evaporação: Não aplicável
Pressão de vapor: Não aplicável
Densidade do vapor: Não aplicável
Densidade: Não existem informações disponíveis
Densidade aparente: 300-400  kg/m3

Peso específico a 20 °C: Não existem informações disponíveis
Solubilidade em água: Insolúvel
Solubilidade(s): Não existem informações disponíveis
Coeficiente de partição
(n-octanol/água):

Não existem informações disponíveis

Temperatura de
decomposição:

Não existem informações disponíveis

Viscosidade: Não existem informações disponíveis
Viscosidade cinemática: Não existem informações disponíveis
Viscosidade dinâmica: Não existem informações disponíveis
Propriedades oxidantes: Não aplicável
Ponto de amolecimento: Não existem informações disponíveis
Teor de VOCs (%): Não aplicável
% de voláteis (em volume): Não existem informações disponíveis
% de voláteis (em peso): Não existem informações disponíveis

___________________________________________________________________________________________

Página   7 / 14



___________________________________________________________________________________________
Código do produto:  GBSP Nome do produto:  NORITÒ GBSP Data de revisão:  21-jan-2016

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade: Pode reagir exotermicamente em contato com oxidantes fortes.

Estabilidade: Estável sob as condições de manuseio e armazenamento recomendadas.

Possibilidade de reações perigosas: Nenhuma, sob processamento normal.

Polimerização perigosa: A polimerização perigosa não ocorre.

Condições a evitar: Mantenha afastado do calor e de fontes de ignição. Evite a formação de poeiras. de
oxigênio perigosamente baixos.

As partículas de carvão ativado possuem uma elevada área superficial, o que pode
provocar o autoaquecimento durante a oxidação.

Materiais incompatíveis: Agentes oxidantes fortes. Ácidos fortes.

Dados sobre explosões Consulte também a Seção 9.

Sensibilidade a impactos
mecânicos:

Não é sensível a impactos mecânicos.

Sensibilidade a descargas
estáticas:

As poeiras podem formar misturas explosivas no ar. Evite a formação de poeiras. Não
utilize escovas ou ar comprimido para não formar uma nuvem de poeira. Evite o acúmulo
de cargas eletrostáticas. Todas as peças metálicas dos equipamentos de mistura e
processo devem ser aterradas. Certifique-se de que todos os equipamentos sejam
eletricamente aterrados antes de iniciar operações de transferência.

Produtos de decomposição perigosa: Casos queimem por longos períodos em espaços confinados, os materiais poderão
produzir monóxido de carbono, podendo atingir o limite inferior de explosividade (LIE do

Tensão superficial: Não existem informações disponíveis
Propriedades explosivas: As poeiras podem formar misturas explosivas no ar

Ponto de fulgor: Não aplicável
inflamabilidade (sólido, gás) Não existem informações disponíveis
Limite de Inflamabilidade no
Ar

Não existem informações disponíveis

Limites de explosividade no ar - superior
(g/m3):

Não existem informações disponíveis

Limites de explosividade no ar - inferior
(g/m3):

50  g/m3 EN 14034-3

Temperatura de autoignição: Não existem informações disponíveis
Temperatura mínima de ignição: 480-500  °C BS EN 50281-2:1999 ou IEC 61241-2-1

Não existem informações disponíveis
Energia mínima de ignição: >  500  mJ BS EN 13821 ou IEC 61241-2-3
Energia de ignição: Não existem informações disponíveis
Pressão absoluta máxima de explosão: 9.3  bar EN 14034-2
Taxa máxima de elevação de pressão: 539  bar/s EN 14034
Velocidade de queima: Não existem informações disponíveis
Valor de Kst: 149  bar.m/s EN 14034-2
Classificação da explosão de poeiras: ST1
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CO = 12,5% no ar). O carvão ativado usado pode produzir produtos de combustão
adicionais, de acordo com a(s) substância(s) adsorvida(s). Óxidos de carbono.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

As informações fornecidas baseiam-se em dados obtidos com esta substância ou com substâncias semelhantes.

TOXICIDADE AGUDA

Não classificado.

DL50 oral: DL50/oral/rato = >2000 mg/kg. (OCDE 423).

CL50 por inalação: LC50/inalação/1 h/rato = >8.5 mg/L (OCDE 403)

DL50 dérmica: A absorção é altamente improvável, nenhum efeito de saúde conhecido.

Corrosão/irritação da pele: Não classificado
Teste de irritação cutânea, coelho (OCDE 404): Não irritante

Lesões oculares graves/irritação
ocular:

Não classificado. Teste de irritação ocular, coelho (OCDE 405): Não irritante.

Sensibilização: Não classificado. Não é sensibilizante, de acordo com o ensaio local de linfonodo (OCDE
429).

Mutagenicidade: Não classificado.
- Mutação genética em bactérias (Ensaio de mutação reversa bacteriana/Ames) (OCDE
471): não mutagênico.
- Teste de aberração cromossômica de mamíferos in vitro (OCDE 473): não clastogênico.
- Teste de mutação genética de células de mamíferos in vitro (OCDE 476).: não
mutagênico.

Carcinogenicidade Não classificado.

Contém um componente (sílica cristalina) listado pela IARC como Grupo 1, pela ACGIH
como Grupo 2 e pelo NTO como um carcinógeno humano conhecido.

Toxicidade reprodutiva: Não classificado. O teste de toxicidade por inalação de doses repetidas não indicou
efeitos em órgãos-alvo reprodutivos, e um estudo toxicocinético não indicou a migração
do produto em órgãos reprodutivos.

STOT - exposição única: Não classificado.

STOT - exposição repetida: Não classificado. Estudo de toxicidade por inalação de doses repetidas, (rato) 90 dias
(OCDE 413): NOAEC 7,29 mg/m3 (respirável). Este teste foi realizado com carvão ativado
contendo uma quantidade negligenciável de sílica cristalina; portanto, o carvão ativado
propriamente dito não é classificado em termos de STOT-RE (toxicidade em órgãos-alvo,
exposição repetida).  Embora a sílica cristalina respirável seja classificada como STOT-RE
1, este produto contém menos de 1% de sílica cristalina respirável e, portanto, não é
classificado em termos de STOT-RE.

Perigo por aspiração: Com base na experiência industrial e nos dados disponíveis, não se esperam perigos de
aspiração.
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12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

As informações fornecidas baseiam-se em dados obtidos com esta substância ou com substâncias semelhantes.

Toxicidade aquática: Não tóxico.  A substância é altamente insolúvel em água e não deve atravessar
membranas biológicas.  Não existem efeitos ecológicos adversos conhecidos.

Toxicidade terrestre: Estudo de reprodução de minhocas (OCDE 222), NOAEC para a redução do peso corporal,
1000 mg/kg de solo; NOAEC para reprodução, 3200 mg/kg de solo. Não tóxico no solo.

DESTINO AMBIENTAL 
Persistência e degradabilidade Não se espera que degrade

Bioacumulação Não se espera em virtude das propriedades físico-químicas da substância.

Mobilidade: Não se espera a migração. Insolúvel.

Distribuição em compartimentos
ambientais:

Insolúvel. Deve permanecer na superfície do solo.

Outros efeitos adversos: Não existem informações disponíveis.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Isenção de responsabilidade: as informações contidas nesta seção referem-se ao produto conforme fornecido e na composição
original, conforme descrito na Seção 3 desta FISPQ. A contaminação ou o processamento podem alterar as características e os
requisitos dos resíduos. Certas regulamentações também podem se aplicar a embalagens vazias, revestimentos internos ou
líquidos de lavagem. As regulamentações estaduais e locais podem ser diferentes das federais.

RCRA: O produto não usado não é um resíduo perigoso nos termos da RCRA dos EUA, 40 CFR
261. O produto exaurido (usado) pode ser perigoso de acordo com a substância
adsorvida.

Disposição de resíduos O carvão ativado, em seu estado original, não é um material nem um resíduo perigoso.
Siga as regulamentações aplicáveis para a disposição dos resíduos.

O carvão ativado exaurido (usado) pode ser classificado como um resíduo perigoso, a
depender da(s) substância(s) adsorvida(s) e de como é manejado.  Siga as
regulamentações aplicáveis para disposição.

A reciclagem (reativação) pode ser uma alternativa viável à disposição. A formação de
poeiras a partir de resíduos nas embalagens deve ser evitada e a proteção adequada dos
trabalhadores deve ser assegurada.  Armazene as embalagens usadas em recipientes
fechados.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Não é classificado como perigoso de acordo com as regulamentações de transporte.

___________________________________________________________________________________________
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DOT 

Nº ONU/ID Não regulamentado(a)
Nome apropriado para embarqueNão regulamentado(a)
Classe de perigo Não regulamentado(a)
Grupo de embalagem Não regulamentado(a)

TDG 
Nº ONU/ID UN1362
Nome apropriado para embarqueCarvão ativado
Classe de perigo 4.2
Grupo de embalagem III
Descrição UN1362,  carvão ativado, 4.2, III

MEX 
Nº ONU/ID UN1362
Nome apropriado para embarqueCarvão ativado
Classe de perigo 4.2
Grupo de embalagem III
Descrição UN1362,  carvão ativado, 4.2, III

OACI (aéreo) 

Nº ONU/ID Não regulamentado
Nome apropriado para embarqueNão regulamentado
Classe de perigo Não regulamentado
Grupo de embalagem Não regulamentado
Disposições especiais A3

IATA 

Nº ONU/ID Não regulamentado
Nome apropriado para embarqueNão regulamentado
Classe de perigo Não regulamentado
Grupo de embalagem Não regulamentado
Disposições especiais A3

IMDG 

Nº ONU/ID Não regulamentado
Nome apropriado para embarqueNão regulamentado
Classe de perigo Não regulamentado
Grupo de embalagem Não regulamentado
Nº EmS F-A, S-J
Disposições especiais 223, 925

RID 

Nº ONU/ID Não regulamentado
Nome apropriado para embarqueNão regulamentado
Classe de perigo Não regulamentado
Grupo de embalagem Não regulamentado
Código de classificação S2

___________________________________________________________________________________________
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ADR 

Nº ONU/ID Não regulamentado
Nome apropriado para embarqueNão regulamentado
Classe de perigo Não regulamentado
Grupo de embalagem Não regulamentado
Disposições especiais 646

ADN 
Nome apropriado para embarqueCarvão ativado
Classe de perigo 4.2
Grupo de embalagem III
Código de classificação S2
Disposições especiais 646
Descrição UN1362,  carvão ativado, 4.2, III
Quantidade limitada (QL) 0

15. REGULAMENTAÇÕES
Classificação do perigo

Estados Unidos - OSHA (29 CFR 1910.1200):  Perigoso
México - NOM-018-STPS-2000:  Não perigoso
Canadá - Classificação WHMIS (CPR, SOR/88-66):  Não controlado
Este produto foi classificado de acordo com os critérios das Regulamentações de Produtos Controlados (CPR) e a FISPQ contém
todas as informações exigidas pelas CPR.

Nome químico WHMIS - Divulgação de ingredientes
Quartz (respirable)

 14808-60-7
1

Inventários internacionais

 TSCA  - Inventário - Seção 8(b) da Lei de controle de substâncias tóxicas dos Estados
Unidos

Atende

 DSL/NDSL  - Lista de substâncias domésticas/Lista de substâncias não domésticas do
Canadá

Atende

 EINECS/ELINCS  - Inventário europeu de substâncias químicas comerciais existentes/Lista
europeia das substâncias químicas notificadas

Atende

 ENCS  - Substâncias químicas novas e existentes do Japão Atende
 IECSC  - Inventário de substâncias químicas existentes na China Atende
 KECL  - Inventário coreano de substâncias químicas existentes e avaliadas Atende
 PICCS  - Inventário filipino de substâncias químicas comerciais Atende
 AICS  - Inventário australiano de substâncias químicas Atende
 NZIoC  - Inventário de substâncias químicas da Nova Zelândia Atende
 TCSI  - Inventário de substâncias químicas de Taiwan Atende

Regulamentações federais dos EUA

Categorias de perigo, SARA 311/312 

Perigo agudo à saúde NÃO
Perigo crônicos à saúde NÃO
Perigo de incêndio SIM
Perigo de liberação repentina de pressão NÃO
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Perigo reativo NÃO

Emendas de 1990 à Lei do ar limpo 
(CAA, Seção 112, 40 CFR 82): 
Este produto não contém nenhum componente listado como poluente atmosférico perigoso, substância inflamável, substância
tóxica ou substância destruidora de ozônio classe 1 ou 2

CWA (Lei da água limpa)
Este produto não contém nenhuma substância regulamentada como poluente nos termos da Lei da água limpa (40 CFR 122.21 e
40 CFR 122.42).

CERCLA
Conforme fornecido, este material não contém nenhuma substância regulamentada como perigosa nos termos da Lei
abrangente de resposta, compensação e responsabilidade ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) ou da Lei de reautorização e
emendas ao superfundo (SARA) (40 CFR 355). Pode haver requisitos de notificação específicos em escala local, regional ou
estadual a respeito de liberações deste material.

Regulamentações Estaduais dos EUA

Proposição 65 da Califórnia
Este produto contém as seguintes substâncias químicas pertencentes à Proposição 65.

Nome químico Proposição 65 da Califórnia
Quartz (respirable)
 14808-60-7 (<10)

Carcinogen

Regulamentações estaduais do
direito de saber dos EUA

Nome químico Nova Jersey Massachusetts Pensilvânia Louisiana:
Quartz (respirable)

 14808-60-7
X X X

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Isenção de responsabilidade:
As informações fornecidas baseiam-se em dados que a Cabot Corporation julga serem precisos. Nenhuma garantia, expressa ou
implícita, é feita. As informações são fornecidas apenas para conhecimento e consideração do usuário, e a Cabot não assume
nenhuma responsabilidade legal pelo uso e confiança nelas. Caso haja uma discrepância entre as informações contidas na
versão em inglês e na versão traduzida, prevalecerá o disposto na versão em inglês.

Preparado por: Cabot Corporation - Assuntos de Saúde, Segurança e Meio Ambiente
Data de revisão: 21-jan-2016
Previous Revision Date: 13/May/2015

Motivo da revisão: Revisão das Sessões 2,5,7,14

As marcas comerciais DARCOÒ, GRO-SAFEÒ, PETRODARCOÒ, NORITÒ e PURITÔ pertencem a uma ou mais subsidiárias da
Cabot Corporation.
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Fim da Ficha de Dados de Segurança
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