
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1. Tuotetunniste  

Tuotekoodi: CG1U

Tuotteen nimi: NORITÒ CG1

Aineen nimi: Aktiivihiili - tiheydeltään alhainen runko

EY-nro: 931-334-3

REACH-rekisteröintinumero: 01-2119488716-22

Synonyymit: Aktiivihiili

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella  

Käyttötarkoitus: Nestemäiset ja höyrymäiset sovellukset (puhdistus, värin poisto, erottaminen, katalyytti
ja hajun poistaminen)

Käytöt, joita ei suositella: Ei tunneta.

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot  

Sähköpostiosoite: SDS@cabotcorp.com

1.4. Hätäpuhelinnumero  

Hätänumero: Alankomaat: Kansallinen myrkytystietokeskus (Nationaal Vergiftigingen Informatie
Centrum, NVIC): +31(0)30 274 8888
Alankomaat CHEMTREC: +(31)-858880596
Yhdistynyt kuningaskunta: CHEMTREC: (+44)-870-8200418
Kansainvälinen CHEMTREC: +1 703-741-5970 tai +1-703-527-3887
Yhdysvallat:  CHEMTREC  1-800-424-9300 tai 1-703-527-3887

Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), 31 artikla Muutettu
viimeksi:

11-touko-2016

. Versio: 3

Cabot Norit UK Limited
45 Clydesmill Place
Cambuslang Ind. Estate
Glasgow, Skotlanti
G32 8RF
Yhdistynyt kuningaskunta
Puh: +44 141 641 8841
Faksi: +44 141 641 8411
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Tuotekoodi:  CG1U Tuotteen nimi:  NORITÒ CG1 Muutettu viimeksi:
11-touko-2016

2. VAARAN YKSILÖINTI

2.1. Aineen tai seoksen luokitus  

Tämä aine tai seos on vaarallinen asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) ja sen eri muutosten ja sovellusten mukaan.

2.2. Merkinnät

Huomiosana:
VAROITUS

Vaaralausekkeet:

H252 - Suurina määrinä itsestään kuumeneva; voi syttyä palamaan

turvalausekkeet:
P235 + P410 - Säilytä viileässä. Suojaa auringonvalolta
P280 - Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta/kasvonsuojainta
P407 - Jätä pinojen/kuormalavojen väliin ilmarako
P413 - Säilytä yli 10 kg/ 22 lbs painoinen irtotavara enintään 50 °C/ 122 °F lämpötilassa
P420 - Varastoi erillään muista materiaaleista

2.3. Muut vaarat  

Tämän aineen luokitus on vaarallinen palavana pölynä Yhdysvaltain 2012 OSHA:n vaaraviestintästandardin (Hazard
Communication Standard) mukaan (29 CFR 1910.1200) ja Kanadan vaarallisia tuotteita koskevien säädösten mukaan
(Hazardous Products Regulation) (HPR) 2015. Huomiosana, vaaralauseke ja turvalausekkeet Yhdysvalloissa ja Kanadassa
ovat: VAROITUS Saattaa aiheuttaa palavien pölypitoisuuksien muodostumista ilmaan Suojaa kaikilta sytytyslähteiltä, mukaan
lukien lämpö, kipinät ja avotuli Estä pölyn kerääntyminen räjähdysvaaran minimoimiseksi.

alhainen hapen määrä. Ennen menemistä ahtaaseen tilaan, joka sisältää tai aikaisemmin sisälsi aktiivihiiltä, tila on arvioitava
hapen ja hiilimonoksidin pitoisuuksien ja kaikkien muiden vaarojen suhteen pätevän henkilön toimesta.

Työntekijöiden on myös ryhdyttävä asianmukaisiin varotoimenpiteisiin käsitellessään kulunutta (käytettyä) aktiivihiiltä, jolla
voi olla adsorboituneihin materiaaleihin liittyviä vaarallisia ominaisuuksia.

Vältettävä pölyn muodostumista. Jauhemainen materiaali voi muodostaa räjähdysherkän pöly-ilmaseoksen. Jos tuotetta
siirretään paineen alaisena, vältettävä pölyn muodostumista jos syttymislähde on läsnä.

Aktiivihiilellä on suuri pinta-ala, joka voi aiheuttaa itsestään kuumenemisen hapettumisen aikana. Katso kohta 5.

Älä tuota pölyä, koska voi syntyä leijuvaa hengitettävää kiteistä piidioksidia.

Itsestään kuumenevat aineet ja seokset Kategoria 2  - (H252)
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Tuotekoodi:  CG1U Tuotteen nimi:  NORITÒ CG1 Muutettu viimeksi:
11-touko-2016

Tärkeimmät altistusreitit: Hengitys, Roiskeet silmiin, Ihokosketus

Roiskeet silmiin: Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä. Varottava kemikaalin joutumista silmiin.

Ihokosketus: Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä. Varottava kemikaalin joutumista iholle.

Hengitys: Pöly voi ärsyttää hengitysteitä. Järjestettävä asianmukainen kohdepoisto koneiden luona
ja kohdissa, joissa voi muodostua pölyä. Ks. myös kohta 8.

Nieleminen: Normaalikäytössä aineen ei tiedetä aiheuttaneen terveyshaittoja eikä niitä odoteta
esiintyvän.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset: Katso kohta 11.

Elinkohtaiset vaikutukset: Keuhkot, Silmät, Iho

Sairaustilat, joita altistus pahentaa: Astma, Hengityselinsairaus, Ihosairaudet

Mahdolliset ympäristövaikutukset: Ei tunneta. Ks. myös kohta 12.

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINESOSISTA

3.1  Aineet  

Kemiallinen nimi EY-nro: CAS-nro paino-% Direktiivin
67/548/ETY tai

1999/45/EY
mukainen
luokitus

Asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP]

mukainen luokitus

REACH-rekisteröin
tinumero

Aktiivihiili 931-334-3 7440-44-0 100 - - 01-2119488716-22

Muut tiedot:  
Tämä tuote, joka valmistetaan luonnossa ilmenevästä raaka-aineesta / ilmenevistä raaka-aineista, sisältää kokonaismäärän < 1
% kiteistä piidioksidia (kvartsi, CAS-nro 14808-60-7).

Tavuviiva (-) tarkoittaa ”ei sovellu"

4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus  

Ihokosketus Peseydyttävä perusteellisesti saippualla ja vedellä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita
ilmenee.

Roiskeet silmiin Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä vettä 15 minuutin ajan.
Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.

Hengitys Jos esiintyy yskää, hengenahdistusta tai muita hengitysvaikeuksia, siirrä raittiiseen
ilmaan.  Käänny lääkärin puoleen, jos oireet jatkuvat.  Palauta tarvittaessa normaali
hengitys tavallisten ensiaputoimenpiteiden avulla.
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Tuotekoodi:  CG1U Tuotteen nimi:  NORITÒ CG1 Muutettu viimeksi:
11-touko-2016

Nieleminen: Ei saa oksennuttaa.  Jos tajuissaan, anna useita lasillisia vettä. Tajuttomalle henkilölle ei
saa koskaan antaa mitään suun kautta.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet  

Oireet: Tärkeimmät tunnetut oireet ja vaikutukset kuvataan kohdassa 2 ja/tai kohdassa 11.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet  

Huomautus lääkäreille: Hoidettava oireenmukaisesti.

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET
Annetut tiedot perustuvat tästä aineesta tai samankaltaisista aineista saatuihin tietoihin.
5.1. Sammutusaineet  

Sopivat sammutusaineet: Käytä vaahtoa, hiilidioksidia (CO2), kuivakemikaalia tai vesisuihkua.  Sumu on
suositeltava, jos käytetään vettä.

Sopimattomat sammutusaineet: ÄLÄ käytä suuritehoista paloruiskua, koska se voi hajottaa ja levittää tulipaloa. ÄLÄ KÄYTÄ
korkeapaineista väliainetta, joka voisi aiheuttaa mahdollisesti räjähdysherkän
pöly-ilmaseoksen muodostumisen. Palotilanteessa suurten aktiivihiilimäärien levittämistä
ei suositella, koska on olemassa hallitsemattomien pölypäästöjen tuottamisen vaara.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat  

Kemikaalista johtuvat erityisvaarat: Palaminen synnyttää ärsyttäviä huuruja. Jos tuotetta siirretään paineen alaisena,
vältettävä pölyn muodostumista jos syttymislähde on läsnä.

Aktiivihiilellä on suuri pinta-ala, joka voi aiheuttaa itsestään kuumenemisen hapettumisen
aikana. Suositellaan riittävää ilmaväliä aktiivihiilipakkausten välillä tapahtuman
leviämisen vaaran pienentämiseksi. Aktiivihiiltä on vaikea sytyttää ja sillä on taipumus
palaa hitaasti (kyteä) tuottamatta savua tai liekkejä. Tämä tuote on itsekuumentuva aine
(UN Manual of Tests and Criterion, Second Revised Edition, Test N.3. (YK:n kokeiden ja
kriteerien käsikirja, toinen korjattu laitos, testi N.3.)).

Vaaralliset palamistuotteet: Pitkiä aikoja suljetuissa tiloissa kytemään päässeet materiaalit voivat tuottaa
hiilimonoksidimääriä, jotka saavuttavat alemman räjähdysrajan (hiilimonoksidin LEL =
12,5 % ilmassa). Käytetty aktiivihiili voi tuottaa lisää palamistuotteita, jotka perustuvat
adsorboituneeseen aineeseen/adsorboituneisiin aineisiin. Hiilimonoksidi (CO).
Hiilidioksidi (CO2).

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet  

Erityiset palomiesten suojavarusteet Käytä sopivaa suojavarustusta.  Tulipalon sattuessa käytettävä happilaitetta.

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa  

Henkilönsuojaimet: Vältettävä pölynmuodostusta. Varmista asianmukainen ilmastointi. Käytettävä
henkilönsuojaimia. Ks. myös kohta 8.
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Tuotekoodi:  CG1U Tuotteen nimi:  NORITÒ CG1 Muutettu viimeksi:
11-touko-2016

Pelastushenkilökunta: Käytä kohdassa 8 suositeltuja henkilönsuojaimia.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet  

Ympäristöön kohdistuvat varotoimet:Erityisiä ympäristönsuojelutoimenpiteitä ei vaadita. Ellei vuotoja saada pidätetyksi, siitä
on ilmoitettava paikallisille viranomaisille.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet  

Suojausmenetelmät: Estä lisävuodot ja läikkeet, jos on turvallista tehdä niin.

Puhdistusohjeet: Vältettävä kuivana lakaisua. Käytä vesisuihkua tai imurointia, jotta leijuvaa pölyä ei pääse
muodostumaan. Jos vuotanut aine sisältää pölyä tai pölyn muodostuminen on
mahdollista, käytä räjähdyssuojattuja pölynimureita ja/tai puhdistusjärjestelmiä, jotka
soveltuvat palaville pölyille. HEPA-suodattimella varustetun pölynimurin käyttö on
suositeltavaa. Ei saa aiheuttaa pölypilveä käyttämällä harjaa tai paineilmaa. Poimi ja siirrä
kunnolla merkittyihin säiliöihin. Käytetty rakeinen aktiivihiili voi olla kierrätyskelpoista.
Hävitä käyttämätön hiili (ylimääräinen tai läikkynyt) laitokseen, joka soveltuu
ei-vaaralliselle jätteelle. Kulutettu (käytetty) hiili on hävitettävä soveltuvien lakien
mukaisesti. Älä käytä uudelleen tyhjiä pusseja: hävitä laitokseen, joka soveltuu
ei-vaaralliselle jätteelle. Katso kohta 13.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin  

Viittaukset muihin kohtiin Lisätietoja on kohdassa 8. Lisätietoja on kohdassa 13.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI
Annetut tiedot perustuvat tästä aineesta tai samankaltaisista aineista saatuihin tietoihin.

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet  

Turvallisen käsittelyn ohjeet: Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Vältettävä pölynmuodostusta.
Vältettävä pölyn hengittämistä. Järjestettävä asianmukainen kohdepoisto koneiden luona
ja kohdissa, joissa voi muodostua pölyä. Ei saa aiheuttaa pölypilveä käyttämällä harjaa tai
paineilmaa. Pöly saattaa muodostaa räjähdysherkän seoksen ilmassa.

Aktiivihiilellä on suuri pinta-ala, joka voi aiheuttaa itsestään kuumenemisen hapettumisen
aikana. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Kaikki sekoitus- ja
valmistusvälineiden metalliosat on maadoitettava. On varmistauduttava, että kaikki
laitteistot ovat sähköisesti maadoitettuja ennen siirtämistoimien aloittamista. Hieno pöly
kykenee läpäisemään sähkölaitteet ja voi aiheuttaa oikosulkuja. Jos tulityötä (hitsausta,
polttoleikkausta) on tarpeen tehdä, välitön työalue on puhdistettava tuotteesta ja
pölystä.

Yleiset hygieniaa koskevat
toimintatavat

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet  

Varastointiolosuhteet: Säilytettävä kuivassa, viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Suojattava lämmöltä
ja sytytyslähteiltä. Ei saa säilyttää yhdessä voimakkaiden hapettimien kanssa. Ei saa
säilyttää yhdessä haihtuvien kemikaalien kanssa, koska ne voivat adsorboitua
tuotteeseen. Säilytetään asianmukaisesti etiketöidyissä astioissa. Aktiivihiiltä on vaikea
sytyttää ja sillä on taipumus palaa hitaasti (kyteä) tuottamatta savua tai liekkejä. Pinnoille
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Tuotekoodi:  CG1U Tuotteen nimi:  NORITÒ CG1 Muutettu viimeksi:
11-touko-2016

ei saa päästää muodostumaan pölykertymiä, koska ne voivat muodostaa räjähdysherkän
seoksen, jos ne pääsevät ilmaan ja saavuttavat riittävät pitoisuudet. Tämä tuote on
itsekuumentuva aine (UN Manual of Tests and Criterion, Second Revised Edition, Test
N.3. (YK:n kokeiden ja kriteerien käsikirja, toinen korjattu laitos, testi N.3.)). Säilytys
korkeassa ympäristön lämpötilassa saattaa pahentaa itsekuumentumistaipumusta. Ennen
menemistä ahtaaseen tilaan, joka sisältää tai aikaisemmin sisälsi aktiivihiiltä, tila on
arvioitava hapen ja hiilimonoksidin pitoisuuksien ja kaikkien muiden vaarojen suhteen
pätevän henkilön toimesta.

Yhteensopimattomat materiaalit: Vahvat hapettimet. Vahvat hapot.

7.3. Erityinen loppukäyttö  

Riskinhallintatoimenpiteet (RMM) Per 14.4 artiklan REACH-asetuksen: Ei altistumisskenaario - aine ei ole vaarallista.

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat  

Altistuksen raja-arvot: .

Altistuksen raja-arvot komponenteille tai samankaltaisille komponenteille annetaan alla.

Pöly tai muuten määrittelemättömät
hiukkaset:

Itävalta MAK:10 mg/m³, STEL 2x30 min, sisäänhengitettävä pöly
mg/m³, TWA, sisäänhengitettävä pöly

Belgia:10 mg/m³, TWA, sisäänhengitettävä
3 mg/m³ TWA, hengitettävä

Kanada (Saskatchewan):10 mg/m³, TWA, sisäänhengitettävä
mg/m³ TWA, hengitettävä

Kiina:8 mg/m³, TWA
mg/m³, STEL

Ranska:10 mg/m³, TWA sisäänhengitettävä pöly
mg/m³, TWA hengitettävä pöly

Saksa - TRGS 900:10 mg/m³, TWA, sisäänhengitettävä
mg/m³, hengitettävä osuus

Hongkong:10 mg/m³, TWA

Irlanti:10 mg/m³, TWA, sisäänhengitettävä kokonaismäärä
4 mg/m³, TWA, hengitettävä

Italia:10 mg/m³, TWA, sisäänhengitettävä
mg/m³, TWA, hengitettävä

Japani:3 mg/m³ TWA, hengitettävä

Malesia:10 mg/m³, TWA, sisäänhengitettävä
mg/m³, TWA, hengitettävä
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Tuotekoodi:  CG1U Tuotteen nimi:  NORITÒ CG1 Muutettu viimeksi:
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Alankomaat:3,5 mg/m³, sisäänhengitettävä

Espanja:10 mg/m³, VLA, sisäänhengitettävä
3 mg/m³, VLA, hengitettävä

Ruotsi:10 mg/m³, NGV, sisäänhengitettävä kokonaismäärä
5 mg/m³, NGV, hengitettävä

Yhdistynyt kuningaskunta - WEL:10 mg/m³, TWA, sisäänhengitettävä kokonaispöly
mg/m³, TWA, hengitettävä pöly

Yhdysvallat ACGIH - PNOS:10 mg/m³, TWA, sisäänhengitettävä
mg/m³, TWA, hengitettävä

Yhdysvallat OSHA - PEL: 15 mg/m³, TWA, kokonaispöly
mg/m³, TWA, hengitettävä

Piidioksidi, kiteinen (kvartsi) CAS-nro
14808-60-7:

Itävalta MAK:                       0,15 mg/m³, TWA (hengitettävä)

Belgia:                                0,1 mg/m³, TWA (alveoleihin joutuva osuus)

Tanska:                                0,1 mg/m³, TWA (hengitettävä)

Suomi:                                0,05 mg/m³, TWA (hengitettävä)

Ranska:                                0,1 mg/m³, VME (alveoleihin joutuva osuus)

Irlanti:                                0,1 mg/m³, TWA (hengitettävä)

Italia:                                0,025 mg/m³, TWA (hengitettävä)

Japani:(3 mg/m³)/( 1,19 %SiO2 + 1) (hengitettävä)

Sveitsi:                        0,15 mg/m³, TWA (hengitettävä)

UK WEL:                      0,1 mg/m³, TWA (hengitettävä)

US OSHA PEL:                0,05 mg/m³ (hengitettävä)

US ACGIH TLV:                   0,025mg/m³ (hengitettävä)

HUOMAUTUS:

Cabot Corporation hallinnoi maailmanlaajuisesti laitoksissaan kiteistä piidioksidia arvoon US ACGIH TLV 0,025 mg/m3 asti
(hengitettävä)
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MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration (Suurin sallittu pitoisuus työpaikalla)
NGV: Nivå Gräns Värde (Tasoraja-arvo)
PEL: Sallittu altistumisen raja-arvo
STEL: Lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo
HTP: Haitalliseksi tunnettu pitoisuus
TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe (Vaarallisia aineita koskevat tekniset säännöt)
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TWA: Aikapainotettu keskiarvo
Yhdysvallat ACGIH: United States American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Yhdysvaltain ympäristöhygieenikkojen konferenssi)
Yhdysvallat OSHA: United States Occupational Safety and Health Administration (Yhdysvaltain työturvallisuusvirasto)
VLA: Valore Límite Ambientales (Ympäristöraja-arvo)
WEL: Työperäisen altistumisen raja-arvo

Johdettu vaikutukseton taso (DNEL): Kuten kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, ja lupamenettelyistä annetussa EU:n
asetuksessa (REACH) edellytetään, hiilimustan REACH-konsortio (jossa Cabot Corporation
on jäsen) kehitti seuraavat johdetut vaikutuksettomat tasot (DNEL) hiilimustalle
perustuen 90 vuorokautta kestäneeseen, toistuvan annoksen
inhalaatiotoksisuustutkimukseen rotilla: työntekijän DNEL 1,8 mg/m3 (hengitettävä) ja
kuluttajan DNEL 0,9 mg/m3 (hengitettävä).

Arvioitu vaikutukseton pitoisuus
(PNEC)

Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun
asetuksen (REACH) ohjeiden mukaan johdettiin arvioitu vaikutukseton pitoisuus (PNEC)
maaperässä 10 mg/kg maaperää, perustuen lieroilla tehtyyn lisääntymistutkimukseen.
Mitään muita PNEC-arvoja ei johdeta.

8.2. Altistumisen ehkäiseminen  

Tekniset torjuntatoimenpiteet: Varmista asianmukainen ilmastointi, jotta työperäisen altistuksen rajat eivät ylittyisi.
Järjestettävä asianmukainen kohdepoisto koneiden luona ja kohdissa, joissa voi
muodostua pölyä.

Henkilönsuojaimet [PPE]

Hengityselinten suojaus: Hyväksytty hengityssuojain on kenties välttämätön, jos paikallinen ilmanvaihto ei ole
riittävä.

Käsiensuojaus: Koska tämä tuote on kiinteä aine ja suora ihokosketus aiheuttaa vain vähäisen riskin,
monia käsinevaihtoehtoja voidaan käyttää ihokosketuksen estämiseen. Tietyn käsineen
valinta riippuu suoritettavan tehtävän luonteesta. Kertakäyttökäsineet, jotka ovat
saatavilla lateksisina, nitriilisinä tai nitriili/vinyyli-seoksisina ja joiden vähimmäispaksuus
on 4 millituumaa, ovat tehokkaita useimmissa tehtävissä eikä läpäisyajoista tarvitse
välittää lainkaan tai lähes lainkaan. Kädet ja muu altistunut iho on pestävä käsineiden
poiston jälkeen miedolla saippualla ja vedellä.

Silmien/kasvojensuojaus: Käytettävä silmien- tai kasvonsuojainta. Käytä sivusuojilla varustettuja suojasilmälaseja tai
naamiomallisia suojasilmälaseja.

Ihon ja kehon suojaus: Käytettävä sopivaa suojavaatetusta. Pese vaatteet päivittäin. Työvaatteita ei saa viedä
pois työtilasta.

Muuta: Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti.
Hätäsilmänpesuaseman ja turvasuihkun on oltava lähellä.

Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen:Erityisiä varotoimenpiteitä koskien ympäristöä ei vaadita. Ellei vuotoja saada pidätetyksi,
siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille.

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

Annetut tiedot perustuvat tästä aineesta tai samankaltaisista aineista saatuihin tietoihin.
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Tuotekoodi:  CG1U Tuotteen nimi:  NORITÒ CG1 Muutettu viimeksi:
11-touko-2016

Olomuoto: Kiinteä Haju: Yleensä hajuton.  Voi antaa
lievän rikin hajun märkänä.

Olomuoto: Jauhe Hajukynnys: Ei määritettävissä
Väri: Musta

Ominaisuus Arvot  Huomautuksia  • Menetelmä  
pH: Ei määritettävissä
Sulamis- tai jäätymispiste: Ei määritettävissä
Kiehumispiste tai -alue: Ei määritettävissä
Haihtumisnopeus: Ei määritettävissä
Höyrynpaine: Ei määritettävissä
Höyryntiheys: Ei määritettävissä
Tiheys: 1.671  g/cm3 @ 20 °C
Bulkkitiheys: 250-350  kg/m3

Ominaispaino 20°C: Tietoa ei ole käytettävissä
Vesiliukoisuus: Liukenematon
Liukoisuus (liukoisuudet): Tietoa ei ole käytettävissä
Jakautumiskerroin:
(n-oktanoli/vesi):

Tietoa ei ole käytettävissä

Hajoamislämpötila: Tietoa ei ole käytettävissä
Viskositeetti: Tietoa ei ole käytettävissä
Kinemaattinen viskositeetti: Tietoa ei ole käytettävissä
Dynaaminen viskositeetti: Tietoa ei ole käytettävissä
Hapettavuus: Ei sovellu
Pehmenemispiste: Tietoa ei ole käytettävissä
VOC-pitoisuus (%): Ei sovellu
% Haihtuva (tilavuuden
mukaan):

Tietoa ei ole käytettävissä

% H+C611aihtuva (paino): Tietoa ei ole käytettävissä

Pintajännitys: Tietoa ei ole käytettävissä
Räjähtävyys: Pöly saattaa muodostaa räjähdysherkän seoksen ilmassa

Leimahduspiste: Ei sovellu
Syttyvyys (kiinteät aineet,
kaasut)

Kemiallisesti aktivoitua hiiltä ei pidetä helposti syttyvänä
ETY-direktiivin 92/69 A.10 kriteerien mukaisesti

Syttyvyysraja ilmassa Tietoa ei ole käytettävissä
Räjähdysrajat ilmassa - Ylempi (g/m3): Tietoa ei ole käytettävissä
Räjähdysrajat ilmassa - Alempi (g/m3): 50  g/m3 EN 14034-3
Itsesyttymislämpötila: Tietoa ei ole käytettävissä
Minimisyttymislämpötila: 630-640  °C BS EN 50281-2:1999 tai IEC 61241-2-1

Tietoa ei ole käytettävissä
Minimisyttymisenergia: >  1  J BS EN 13821 tai IEC 61241-2-3
Syttymisenergia: Tietoa ei ole käytettävissä
Maksimi absoluuttinen räjähdyspaine: 9.3  bar EN 14034-2
Paineen nousun maksiminopeus: 539  bar/s EN 14034
Palonopeus: Tietoa ei ole käytettävissä
Kst-arvo: 149

bar.metri/sekunti
EN 14034-2

Pölyräjähdysluokka: ST1
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Tuotekoodi:  CG1U Tuotteen nimi:  NORITÒ CG1 Muutettu viimeksi:
11-touko-2016

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1. Reaktiivisuus  

10.2. Kemiallinen stabiilisuus  

Stabiilisuus: Stabiili suositeltavissa käsittely- ja varastointiolosuhteissa.

Räjähdystiedot  

Herkkyys mekaanisille iskuille: Ei herkkä mekaanisille iskuille

Herkkyys staattisen sähkön
aiheuttamalle kipinöinnille:

Pöly saattaa muodostaa räjähdysherkän seoksen ilmassa. Vältettävä pölynmuodostusta.
Ei saa aiheuttaa pölypilveä käyttämällä harjaa tai paineilmaa. Estettävä staattisen sähkön
aiheuttama kipinöinti. Kaikki sekoitus- ja valmistusvälineiden metalliosat on
maadoitettava. On varmistauduttava, että kaikki laitteistot ovat sähköisesti maadoitettuja
ennen siirtämistoimien aloittamista.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus  

Vaarallinen polymeroituminen: Vaarallista polymerisaatiota ei tapahdu.

Vaarallisten reaktioiden
mahdollisuus:

Ei mitään normaalikäsittelyssä.

10.4. Vältettävät olosuhteet  

Vältettävät olosuhteet: Säilytettävä suojassa lämmöltä ja sytytyslähteistä. Vältettävä pölynmuodostusta. alhainen
hapen määrä.

Aktiivihiilellä on suuri pinta-ala, joka voi aiheuttaa itsestään kuumenemisen hapettumisen
aikana.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit  

Yhteensopimattomat materiaalit: Vahvat hapettimet, Vahvat hapot

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet  

Vaaralliset hajoamistuotteet: Pitkiä aikoja suljetuissa tiloissa kytemään päässeet materiaalit voivat tuottaa
hiilimonoksidimääriä, jotka saavuttavat alemman räjähdysrajan (hiilimonoksidin LEL =
12,5 % ilmassa), Käytetty aktiivihiili voi tuottaa lisää palamistuotteita, jotka perustuvat
adsorboituneeseen aineeseen/adsorboituneisiin aineisiin, Hiilen oksidit

11. TOKSIKOLOGISET TIEDOT

Annetut tiedot perustuvat tästä aineesta tai samankaltaisista aineista saatuihin tietoihin.

11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Välitön myrkyllisyys

Ei luokiteltu.

Reaktiivisuus: Voi reagoida eksotermisesti tullessaan kontaktiin vahvojen hapettavien aineiden kanssa.
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Tuotekoodi:  CG1U Tuotteen nimi:  NORITÒ CG1 Muutettu viimeksi:
11-touko-2016

Suun kautta LD50: LD50/suun kautta/rotta = >2000 mg/kg. (OECD 423).

Hengitysteitse LC50: LC50/hengitysteitse/1h/rotta = >8.5 mg/L (OECD 403)

Ihon kautta LD50: Imeytyminen erittäin epätodennäköistä, ei tunnettuja terveysvaikutuksia

Ihoärsytys tai ihon syöpyminen: Ei luokiteltu. Ihoärsytystesti, kani (OECD 404): Ei ärsyttävä.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys: Ei luokiteltu. Silmä-ärsytystesti, kani (OECD 405): Ei ärsyttävä.

Herkistävät vaikutukset: Ei luokiteltu. Ei herkistävä paikallisen imusolmukemäärityksen perusteella (OECD 429).

Mutageenisuus: Ei luokiteltu.
- Geenimutaatio bakteereissa (Bakteerien käänteismutaatiomääritys/Ames) (OECD 471):
ei mutageeninen.
- In vitro nisäkkään kromosomiaberraatiotesti (OECD 473): ei klastogeeninen.
- In vitro nisäkkään solugeenimutaatiotesti (OECD 476).: ei-mutageeninen.

Karsinogeenisuus Ei luokiteltu.

Sisältää komponentin (kiteinen piidioksidi), jonka IARC luettelee ryhmään 1, ACGIH
ryhmään A2 ja NTP tunnetusti ihmiselle syöpää aiheuttavana aineena.

Lisääntymismyrkyllisyys: Ei luokiteltu. Toistuvan annoksen inhalaatiotoksisuustestissä ei ilmennyt vaikutuksia
lisääntymiskohde-elimiin, eikä toksikokineettisessä tutkimuksessa ilmennyt tuotteen
siirtymistä lisääntymiselimiin.

STOT - kerta-altistuminen: Ei luokiteltu.

STOT - toistuva altistuminen: Ei luokiteltu. Toistuvan annoksen toksisuustutkimus, inhalaatio (rotta) 90 päivää (OECD
413): NOAEC 7,29 mg/m3 (sisäänhengitettävä). Tämä testi suoritettiin aktiivihiilellä, joka
sisälsi merkityksettömän määrän kiteistä piidioksidia; näin ollen itse aktiivihiiltä ei
luokitella STOT-RE:n suhteen.  Vaikka hengitettävä kiteinen piidioksidi luokitellaan
STOT-RE1:n suhteen, tämä tuote sisältää < 1 % hengitettävää kiteistä piidioksidia, näin
ollen sitä ei luokitella STOT-RE:n suhteen.

Aspiraatiovaara: Teollisen kokemuksen ja käytettävissä olevan tiedon perusteella ei odoteta
aspiraatiovaaraa.

12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

Annetut tiedot perustuvat tästä aineesta tai samankaltaisista aineista saatuihin tietoihin.

12.1. Myrkyllisyys 

Myrkyllisyys vesieliöille: Ei myrkyllinen. Aine liukenee erittäin huonosti veteen ja aine ei todennäköisesti läpäise
biologisia kalvoja. Mitään haitallisia ympäristövaikutuksia ei tunneta.

Myrkyllisyys maaeliöille: Kastemadoilla tehty lisääntymistutkimus (OECD 222), NOAEC kehon massan
pienenemiselle 1000 mg/kg maaperä; NOAEC lisääntymiselle 3200 mg/kg maaperä. Ei
myrkyllinen maaperässä.
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Tuotekoodi:  CG1U Tuotteen nimi:  NORITÒ CG1 Muutettu viimeksi:
11-touko-2016

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus 

Ei oleteta hajoavan

12.3. Biokertyvyys 

Ei oleteta aineen fysikaaliskemiallisten ominaisuuksien vuoksi.

12.4. Liikkuvuus maaperässä 

Kulkeutuminen ympäristössä:  Ei oleteta siirtyvän. Liukenematon.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset 

Tämä aine ei täytä PBT:n tai vPvB:n kriteereitä.

12.6. Muut haitalliset vaikutukset 

Tietoa ei ole käytettävissä.

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

Vastuuvapautuslauseke: Tämän kohdan tiedot koskevat tuotetta, joka toimitetaan aiottuna koostumuksena, kuten tämän
käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 3 on kuvattu.  Kontaminaatio tai prosessointi voi muuttaa jätteen ominaisuuksia ja
vaatimuksia.  Määräykset voivat myös koskea tyhjiä säiliöitä, vuorauksia tai laimeita vesiliuoksia.  Paikalliset määräykset voivat
olla erilaisia kuin kansalliset määräykset.

Jätemääräysluettelo: On noudatettava jätehierarkiaa (Direktiivi 2008/98/EY jätteistä, 4 artikla)

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät  

Tuotejäämien/käyttämättömien
tuotteiden muodostama jäte:

Hävittäminen tulee suorittaa sovellettavien alueellisten, kansallisten ja paikallisten lakien
ja säädösten mukaisesti.

14. KULJETUSTIEDOT

DOT 
14.1  YK-nro UN1362
14.2  Oikea laivauksessa käytettävä
nimi

Hiili, aktiivi-

14.3  Vaaraluokka 4.2
14.4  Pakkausryhmä III

Erityisvaatimukset IB8, IP3, T1, TP33
Selostus UN1362,  hiili, aktiivi-, 4.2, III
Emergency Response Guide
-numero (Hätäneuvontanumero)

133

IMDG 
14.1  YK-nro UN1362
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Tuotekoodi:  CG1U Tuotteen nimi:  NORITÒ CG1 Muutettu viimeksi:
11-touko-2016

14.2  Oikea laivauksessa käytettävä
nimi

Hiili, aktiivi-

14.3  Vaaraluokka 4.2
14.4  Pakkausryhmä III

Selostus UN1362,  hiili, aktiivi-, 4.2, III

RID 
14.1  YK-nro UN1362
14.2  Oikea laivauksessa käytettävä
nimi

Hiili, aktiivi-

14.3  Vaaraluokka 4.2
14.4  Pakkausryhmä III

Selostus UN1362,  hiili, aktiivi-, 4.2, III

ADR 
14.1  YK-nro UN1362
14.2  Oikea laivauksessa käytettävä
nimi

Hiili, aktiivi-

14.3  Vaaraluokka 4.2
14.4  Pakkausryhmä III

Selostus UN1362,  hiili, aktiivi-, 4.2, III, (E)
Luokituskoodi S2
Tunnelirajoituskoodi (E)

ICAO (ilmakuljetus) 
14.1  YK-nro UN1362
14.2  Oikea laivauksessa käytettävä
nimi

Hiili, aktiivi-

14.3  Vaaraluokka 4.2
14.4  Pakkausryhmä III

Selostus UN1362,  hiili, aktiivi-, 4.2, III

IATA 
14.1  YK-nro UN1362
14.2  Oikea laivauksessa käytettävä
nimi

Hiili, aktiivi-

14.3  Vaaraluokka 4.2
14.4  Pakkausryhmä III

Selostus UN1362,  hiili, aktiivi-, 4.2, III
ERG-koodi 4L

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö  

Euroopan unioni 
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Tuotekoodi:  CG1U Tuotteen nimi:  NORITÒ CG1 Muutettu viimeksi:
11-touko-2016

Kansainväliset luettelot 

 TSCA  - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden
valvontalaki] 8(b) luettelo

Noudattaa

 DSL/NDSL  - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo Noudattaa
 EINECS/ELINCS  - European Inventory of Existing Chemical Substances/European List of
Notified Chemical Substances [Euroopassa kaupallisessa käytössä olleiden kemiallisten
aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen uusien kemiallisten aineiden luettelo]

Noudattaa

 ENCS  - Japanin kaupallisessa käytössä olevat ja uudet kemialliset aineet Noudattaa
 IECSC  - Kiinan kaupallisessa käytössä olevat kemialliset aineet Noudattaa
 KECL  - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet Noudattaa
 PICCS  - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo Noudattaa
 AICS  - Australian Inventory of Chemical Substances [Australian kemiallisten aineiden
luettelo]

Noudattaa

 NZIoC  - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo Noudattaa
 TCSI  - Taiwanin kemiallisten aineiden luettelo (Taiwan Chemical Substance Inventory) Noudattaa

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi 

EU-kemikaaliturvallisuusarviointi:  Tälle aineelle on suoritettu kemikaaliturvallisuusarviointi.

16. MUUT TIEDOT

ACGIH: Yhdysvaltain ympäristöhygieenikkojen konferenssi (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
ADR: Sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (International Carriage of Dangerous Goods by Road)
CAS: Chemical Abstracts Service
CLP: Luokitus, merkinnät ja pakkaus
DOT: Yhdysvaltain liikenneministeriö (Department of Transportation)
EC: Euroopan komissio
IATA: Kansainvälinen ilmakuljetusliitto (International Air Transport Association)
ICAO: Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (International Civil Aviation Organization)
IARC: Kansainvälinen syöpätutkimusvirasto (International Agency for Research on Cancer)
IMDG: Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö (International Maritime Dangerous Goods)
LC50: Tappava pitoisuus, joka johtaa 50-prosenttiseen kuolleisuuteen
LD50: Tappava annos, joka johtaa 50-prosenttiseen kuolleisuuteen
NIOSH: National Institute for Occupational Safety ja Health
NOAEC: Haittavaikutukseton annospitoisuus
NTP: Yhdysvaltain kansallinen toksikologia-ohjelma (National Toxicology Program)
NVIC: Kansallinen myrkytystietokeskus (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum)
OECD: Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (Organization for Economic Co-operation and Development)
OSHA: Työturvallisuus- ja terveyslaki (Yhdysvallat)
PBT: Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen
REACH: kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä  ja rajoituksista annettu asetus
RID: vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö
SDS: Käyttöturvallisuustiedote

Saksa  Vesivaaraluokka (WGK) nwg (ei vaaranna vettä) WGK
tunnistenumer
o:

801

Sveitsin myrkkyluokka:
Ei määritelty
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Tuotekoodi:  CG1U Tuotteen nimi:  NORITÒ CG1 Muutettu viimeksi:
11-touko-2016

STOT: Elinkohtainen myrkyllisyys
UK: Yhdistynyt kuningaskunta
US: Yhdysvallat
vPvB: Erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä

Yhteystoimistot: 

Vastuuvapautuslauseke:
Esitetyt tiedot perustuvat tietoihin, joiden Cabot Corporation uskoo pitävän paikkansa.  Tarkoituksena ei ole suoraan eikä
epäsuorasti antaa takuuta.  Tiedot on annettu vain tiedotusmielessä eikä Cabot Corporation ole laillisesti vastuussa niiden
käytöstä eikä luotettavuudesta. Mikäli muunkielisen ja englanninkielisen asiakirjan välillä on eroavaisuutta, toimitaan
englanninkielisen asiakirjan mukaisesti.

Laatinut: Cabot Corporation - Safety, Health and Environmental Affairs (Turvallisuus-, terveys- ja
ympäristöasiat)

Muutettu viimeksi: 11-touko-2016

Versio: 3

Tarkistuksen syy Tarkistukset Osioon/Osioihin 1, 8, 9, 16

Tavaramerkit DARCOÒ, GRO-SAFEÒ, PETRODARCOÒ, NORITÒ, ja PURITÔ ovat Cabot Corporationin tai sen tytäryhtiöiden
omaisuutta

Käyttöturvallisuustiedote päättyy

Ks. Osio 1.
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