
BIZTONSÁGI ADATLAP

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

1.1. Termékazonosító  

Termékkód: FGD

Termék neve: DARCOÒ FGD

REACH törzskönyvi szám: 01-2119488894-16

Szinonimák: Aktivált szén

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

Javasolt felhasználás: Folyadék és gőz alkalmazások (tisztítás, színtelenítés, elválasztás, katalizálás és
szagtalanítás)

Ellenjavallt felhasználást: Nem ismert.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai  

E-mail cím: SDS@cabot-corp.com

1.4. Sürgősségi telefonszám  

Sürgősségi telefonszám: Hollandia CHEMTREC: +(31)-858880596
Nemzetközi CHEMTREK: +1-703-741-5970 vagy +1-703-527-3887
US:  CHEMTREC  1-800-424-9300 vagy 1-703-527-3887

2. VÉLETLENEK AZONOSÍTÁS

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása  

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

14-márc.-2016

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

Verzió: 1

Cabot Norit Nederland B.V.
Astronaut 34
Amersfoort
3824 MJ
Hollandia
Tel: +31 33 464 8911
Fax: +31 33 461 7429
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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

Jelzőszó:
Egyik sem

Veszélyre utaló mondatok:
Nincs

Óvatosságra intő mondatok:
Nincs

2.3. Egyéb veszélyek  

Ezt az anyagot éghető porként veszélyesnek osztályozza Egyesült Államok 2012 OSHA Veszélykommunikációs szabványa (29
CFR 1910.1200) és a kanadai Veszélyes termékekről szóló rendelet (HPR) 2015. A jelzőszó, figyelmeztető mondat és
óvintézkedésre vonatkozó mondatok az Egyesült Államokban és Kanadában: FIGYELEM Éghető por-levegő elegy keletkezhet.
Hőtől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. A robbanásveszély minimalizálása érdekében, kerülje por
felhalmozását.

Az aktivált szén (különösen, ha nedves) zárt terekben elvonhatja az oxigént a levegőből, így veszélyesen alacsony
oxigénszintet okozhat. Mielőtt belépne olyan zárt térbe, amely most vagy a korábban tartalmazott aktív kormot, a teret
szakképzett személy kell megvizsgálja az oxigén és a szén-monoxid-koncentrációt és bármi egyéb veszély szempontjából.

A dolgozóknak akkor is meg kell tenniük a szükséges óvintézkedéseket ha fáradt (használt) aktív szénről van szó, hiszen az
adszorbeált anyagok miatt veszélyes tulajdonságai lehetnek.

Kerülje a porképzést. A porított anyagból robbanékony por-levegő elegy keletkezhet. Amennyiben az átemelés nyomás alatt
történik, gyújtóforrás jelenléte esetén kerülje a porkeltést.

Az aktív szénnek nagy a fajlagos felülete, és ez önhevítést okozhat oxidáció közben. Lásd az 5. szakaszt.

Ne keltsen port, mivel a levegőben lebegő belélegezhető kristályos szilícium-dioxid keletkezhet.

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

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

Bőrrel való érintkezés: Mechanikusan irritáló hatású lehet. Kerüljék a bőrrel való érintkezést.

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

Lenyelés: Egészségkárosodás nem ismert vagy várható a normál használjat során.

Karcinogenitás: Lásd a 11. szakaszt.

Célszerv hatások: Tüdők, Szemek, Bőr
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Betegállapot, amelyet súlyosbít az
exponálás:

Asztma, Légzési rendellenesség, Bőr-rendellenességek

Potenciális környezeti hatások: Nem ismert. Lásd a 12. részt is.

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

Aktivált szén 931-328-0 7440-44-0 100 - - 01-2119488894-16
Kvarc 238-878-4 14808-60-7 <10 None - -

Egyéb információ:  
Ez a termék, amely a természetben előforduló nyersanyagokból készült <10% összes kristályos szilícium-dioxidot tartalmaz
(kvarc, CASRN 14808-60-7).

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.
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5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
5.1. Oltóanyag  

Alkalmas oltóközegek: Tűzoltási közegek: vízpermet, hab, szén-dioxid, száraz vegyszer vagy vízpermet.  Köd
ajánlott amennyiben vízet használnak.

Alkalmatlan oltóanyagok: NE HASZNÁLJANAK vízsugarat, mivel ez szétszórhatja a tüzet. Tűz esetén, ellenőrizetlen
porkibocsátás veszélye miatt, nem ajánlott nagymennyiségű aktív szén szétszórása.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek  

Az vegyszer miatt keletkező
különleges veszélyek:

Az égés során irritáló gőzök keletkeznek. Amennyiben az átemelés nyomás alatt történik,
gyújtóforrás jelenléte esetén kerülje a porkeltést.

Az aktív szénnek nagy a fajlagos felülete, és ez önhevítést okozhat oxidáció közben. Az
esemény terjedési kockázatának csökkentése érdekében, ajánlatos megfelelő légrés
biztosítása az aktív-szén pakolások között. Az aktivált szén nehezen gyullad meg, és
hajlamos arra, hogy lassan égjen (parázslik), füst vagy láng keletkezése nélkül.

Veszélyes égéstermékek: Az adszorbeált anyagoktól függően, a fáradt aktivált szén további égéstermékeket állíthat
elő. A hosszú ideig zárt térben parázsló anyagok, olyan mennyiségű szén-monoxidot
termelhetnek, amely eléri az alsó robbanási határt (szén-monoxid LEL = 12,5% a
levegőben). Szén-monoxid (CO). Szén-dioxid (CO2).

5.3. Tanács a a tűzoltóknak  

Különleges védőfelszerelések
tűzoltóknak

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

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: Nem szükségesek különleges környezetvédelmi óvintézkedések. 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: Kerülje a száraz felsöprést és használjon vízporlasztást vagy porszívórendszereket a
porkeletkezés megelőzésére. Vákuum alkalmazása ajánlott nagyteljesítményű
részecskeszűrővel (HEPA). Ne gerjesszenek porfelhőt kefe vagy sűrített levegő
használatával. Szedjék fel és helyezzék szabályosan címkézett tartályokban. A fáradt
granulált aktív szén újrahasznosítható. Helyezze el az érintetlen (nem használt) szenet
(többlet vagy kiömlés) egy nem veszélyes hulladékok számára engedélyezett
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létesítményben. A fáradt (használt) szenet az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban
kell megsemmisíteni. Az üres zsákokat nem szabad újra felhasználni: helyezze el nem
veszélyes hulladékok számára engedélyezett létesítményben. 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. Biztosítson megfelelő helyi elszívást a gépezetnél és ahol még por keletkezhet. Ne
gerjesszenek porfelhőt kefe vagy sűrített levegő használatával. A por robbanékony
elegyet képezhet a  levegővel.

Az aktív szénnek nagy a fajlagos felülete, és ez önhevítést okozhat oxidáció közben. A
sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. A keverőberendezések minden fémes részét
földelni kell. Az áthelyezési műveletek elkezdése előtt, bizonyosodjanak meg, hogy a
minden berendezés elektromosan földelve van. A finom por képes behatolni az
elektromos berendezésekbe, ahol rövidzárlatot okozhat. Amennyiben melegalakítási
munkát kell végezni (hegesztés, lángvágás, stb.), a közvetlen munkaterületet meg kell
tisztítani a terméktől és portól.

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

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt  

Tárolási körülmények: Tárolják száraz, hűvös, jól szellőztetett helyen. Tárolják távol melegtől és tűzforrásoktól.
Ne tárolják együtt erős oxidálószerekkel. Ne tárolja együtt illékony vegyszerekkel, mivel
ezek felszívódhatnak a termékbe. Tárolja szabályosan felcímkézett tartályokban. Az
aktivált szén nehezen gyullad meg, és hajlamos arra, hogy lassan égjen (parázslik), füst
vagy láng keletkezése nélkül. Ne hagyja, hogy porlerakódások alakuljanak ki a felületeken,
mivel ezek robbanékony keveréket alkothatnak, ha elegendő koncentrációban a levegőbe
jutnak. Mielőtt belépne olyan zárt térbe, amely most vagy a korábban tartalmazott aktív
kormot, a teret szakképzett személy kell megvizsgálja az oxigén és a
szén-monoxid-koncentrációt és bármi egyéb veszély szempontjából.

Összeegyeztethetetlen anyagok: Erős oxidálószerek. Erős savak.

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 összetevők vagy hasonló összetevők expozíciós határértékei az alábbiakban találhatók.
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Por vagy részecskék, másképpen nem
nevezve:

Ausztria MAK: 10 mg/m³, STEL (rövid távú exponálási határérték)
2x30 perc, Belélegezheto por

5 mg/m³, TWA (idosúlyozott átlag), 
Belélegezheto por

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

TWA (idosúlyozott átlag), Lélegezheto
Kanada (Saskatchewan):10 mg/m³, idősúlyozott átlag, lélegezhető
3 mg/m³, idősúlyozott átlag, belélegezhető

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

Németország TRGS 900 (Irányelvek veszélyes anyagokra):
10 mg/m³, TWA (idosúlyozott átlag), 

Belélegezheto 3 mg/m³,
Lélegezheto frakció
Hong Kong:___10 mg/m³, TWA (idősúlyozott átlag)
Írország: 10 mg/m³, TWA (idosúlyozott átlag), 

Összesen belélegezheto 4
mg/m³, TWA (idosúlyozott átlag), 

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

Belélegezheto 3
mg/m³, TWA (idosúlyozott átlag), 

Lélegezheto
Japán: 3 mg/m³ idősúlyozott átlag, belélegezhető

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

Hollandia: 3,5 mg/m³, lélegezhető

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

Svédország:10 mg/m³, NGV, összesen lélegezhető
5 mg/m³, NGVátlag, belélegezhető

Egyesült Királyság - WEL (Munkahelyi exponálási határ): 10 mg/m³, TWA
(idosúlyozott átlag), Összes belélegezheto por

4 mg/m³, TWA (idosúlyozott átlag), 
Lélegezheto por

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

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
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Szilícium-dioxid, kristályos (kvarc)
CAS RN 14808-60-7:

Ausztria MAK:                       0,15 mg/m³, TWA (belélegezhető)

Belgium:                                0,1 mg/m³, TWA (alveoláris frakció)

Dánia:                              0,1 mg/m³, TWA (belélegezhető)

Finnország:                                0,05 mg/m³, TWA (belélegezhető)

Franciaország:                                0,1 mg/m³, VME (Alveolar fraction)

Írország:                                0,1 mg/m³, TWA (belélegezhető)

Olaszország:                                0,025 mg/m³, TWA (belélegezhető)

Japán:(3 mg/m³)/( 1,19%SiO2 + 1) (belélegezhető)

Svájc:                        0,15 mg/m³, TWA (belélegezhető)

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

US OSHA PEL:                (10 mg/m³) /( %SiO2 + 2) (belélegezhető)
(30 mg/m³)/( %SiO2 + 2) (Total)

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

MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration (Maximális munkahelyi koncentráció)
NGV: Nivå Gräns Värde (szinthatár érték)
PEL: Megengedhető kitétel határa
STEL: Rövid távú exponálási határ
TLV: Határérték küszöbje
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 REACH Aktivált Korom REACH Konzorcium (amelynek tagja a
Cabot cég) kidolgozta a következő származtatott hatásmentes szintet (DNEL) az aktivált
koromra, a 90 napos ismételt adagok belégzéses toxicitás alapján patkányoknál: DNEL
munkás 1,8 mg/m3 (belélegezhető) és DNEL fogyasztói 0,9 mg/m3 (belélegezhető).

Becsült legnagyobb hatásmentes
koncentráció (PNEC)

Az EU vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről és engedélyezéséről (REACH)
útmutatói alapján, a becsült hatásmentes koncentráció (PNEC) a talajban 10 mg/kg talaj, s
ezt a földigiliszta reprodukciós vizsgálat alapján származtattak.  Nincs egyéb származtatott
PNEC.

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

Kézvédelem: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

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: Nem szükségesek különleges környezetvédelmi óvintézkedések. A helyi hatóságokat
tájékoztatni kell, ha a kiömléseket nem tudják visszatartani.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

A megadott információ az ezzel vagy hasonló anyagokkal nyert adatokból származik.

Halmazállapot: Szilárd Szag: Általában szagmentes.  Enyhe
kénszagot bocsáthat ki amikor
nedves.

Megjelenés: Por Szag küszöbérték: Nem alkalmazható
Szín: Fekete

Tulajdonság Értékek  Észrevételek  • Módszer  
pH: Nem alkalmazható
Olvadáspont/fagyáspont: Nem alkalmazható
Forráspont /
forrásponttartomány:

Nem alkalmazható

Párolgási sebesség: Nem alkalmazható
Gőznyomás: Nem alkalmazható
Gőzsűrűség: Nem alkalmazható
Sűrűség: Nem áll rendelkezésre információ
Ömlesztett (átlag) sűrűség: 25 - 35  lbs/ft3

Fajsúly 20°C hőmérsékleten: Nem áll rendelkezésre információ
Oldhatóság vízben: Oldhatatlan
Oldhatóság(ok): Nem áll rendelkezésre információ
Feloszt Együttható n - oktán /
víz ):

Nem áll rendelkezésre információ

Bomlási hőmérséklet: Nem áll rendelkezésre információ
Viszkozitás: Nem áll rendelkezésre információ
Kinematikai viszkozitás: Nem áll rendelkezésre információ
Dinamikus viszkozitás: Nem áll rendelkezésre információ
Oxidáló tulajdonságok: Nem alkalmazható
Lágyuláspont: Nem áll rendelkezésre információ
VOC-tartalom (%): Nem alkalmazható
% illékony anyagok
___________________________________________________________________________________________
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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: A por robbanékony elegyet képezhet a  levegővel. Ne gerjesszenek porfelhőt kefe vagy
sűrített levegő használatával.

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: Tárolják távol melegtől és tűzforrásoktól. Kerüljék a porképzést. Az aktivált szén
(különösen, ha nedves) zárt terekben elvonhatja az oxigént a levegőből, így veszélyesen
alacsony oxigénszintet okozhat.

(térfogatszázalékban): Nem áll rendelkezésre információ
% illékony (súlyszázalék): Nem áll rendelkezésre információ

Felületi feszültség: Nem áll rendelkezésre információ
Robbanásveszélyes tulajdonságok: A por robbanékony elegyet képezhet a  levegővel

Lobbanáspont: Nem alkalmazható
Tűzveszélyesség (szilárd, gáz): Nem áll rendelkezésre információ
Tűzveszélyességi határ
levegőben:

Nem áll rendelkezésre információ

Robbanási határok levegőben - felső (%): Nem áll rendelkezésre információ
Robbanási határok levegőben - alsó (%): 50  g/m3 ASTM E-1515
Öngyulladási hőmérséklet: Nem áll rendelkezésre információ
Minimális gyulladási hőmérséklet: 480 - 500  °C ASTM E-1491

Minimális gyulladási energia: >  500  mJ ASTM E-2019 és IEC 61241-2-3
Gyulladási energia: Nem áll rendelkezésre információ
Maximális abszolút robbanási nyomás: 7.9  bar ASTM E-1226
Maximális nyomásemelkedési sebesség: 415

bar/másodperc
ASTM E-1226

Égési sebesség: Nem áll rendelkezésre információ
Kst érték: 113

bar.méter/másodp
erc

ASTM E-1226

Porrobbanás besorolás: ST1

Reakcióképesség: Hőfejlődéssel reagálhat amikor érintkezik erős oxidálószerekkel.

___________________________________________________________________________________________
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Az aktív szénnek nagy a fajlagos felülete, és ez önhevítést okozhat oxidáció közben.

10.5. Nem összeférhető anyagok  

Összeegyeztethetetlen anyagok: Erős oxidálószerek, Erős savak

10.6. Veszélyes bomlástermékek  

Veszélyes bomlástermékek: Az adszorbeált anyagoktól függően, a fáradt aktivált szén további égéstermékeket állíthat
elő, A hosszú ideig zárt térben parázsló anyagok, olyan mennyiségű szén-monoxidot
termelhetnek, amely eléri az alsó robbanási határt (szén-monoxid LEL = 12,5% a
levegőben), Szén-oxidok

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

A megadott információ az ezzel vagy hasonló anyagokkal nyert adatokból származik.

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

HEVENY TOXICITÁS

Nem szerepel.

Orális LD50: LD50/orális/patkány = >2000 mg/kg. (OECD 423).

Belégzés LC50: LC50/belégzés/1 óra/patkány = >8.5 mg/L (OECD 403)

Dermális LD50: Abszorpció nagyon valószínűtlen, egészségügyi hatások nem ismertek

Bőrmarás/bőrirritáció: Nem szerepel. Bőrirritációs teszt, nyúl (OECD 404): nem irritáló.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Nem szerepel. Szemirritációs teszt, nyúl (OECD 405): nem irritáló.

Preparál Hat: Nem szerepel. Nem szenzibilizáló a helyi nyirokcsomó-vizsgálat alapján (OECD 429).

Mutagén tulajdonság: Nem szerepel.
- Génmutáció baktériumokban (bakteriális fordított mutációs teszt/Ames) (OECD 471):
nem mutagén.
- In vitro emlős kromoszóma-rendellenesség vizsgálat (OECD 473): nem klasztogén.
- Emlős in vitro sejt génmutáció teszt (OECD 476).: nem mutagén.

Rákkeltő hatás: Nem szerepel.

Olyan összetevőt tartalmaz (kristályos szilícium-dioxid), amelyet a IARC az 1. csoportba, az
ACGIH az A2 csoportba, az NTP pedig, mint ismert humán rákkeltőt tart számon.

Szaporodási toxicitás: Nem szerepel. Az ismételt dózisú inhalációs toxicitási vizsgálat nem mutatott reproduktív
célszervi hatásokat, és a toxikokinetikai vizsgálat nem mutatott termékmigrációt a
szaporítószervek felé.

STOT (célszervi toxicitás) - egyetlen
expozíció:

Nem szerepel.

STOT - ismétlődő expozíció: Nem szerepel. Ismételt dózisú toxicitási vizsgálat, belélegzés (patkány) 90 nap (OECD

___________________________________________________________________________________________
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413): NOAEC 7,29 mg/m3 (belélegezhető). Ezt a vizsgálatot elhanyagolható kristályos
szilícium-dioxidot tartalmazó aktivált szénnel végezték; tehát aktivált szén nem
osztályozható a STOT-RE osztályba.  Bár a belélegezhető kristályos szilícium-dioxid
besorolása STOT-RE1, ez a termék <1% belélegezhető kristályos szilícium-dioxidot
tartalmaz, ezért nem besorolható a STOT-RE osztályba.

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

12. ÖKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ

A megadott információ az ezzel vagy hasonló anyagokkal nyert adatokból származik.

12.1. Toxicitás 

Vizi toxicitás: Nem mérgező.  Az anyag rendkívül nehezen oldódik vízben, és az anyag valószínűleg nem
hatol át a biológiai membránokon.  Nem ismertek káros ökológiai hatások.

Szárazföldi toxicitás: Földigiliszta reprodukciós vizsgálat (OECD 222), NOAEC a testsúly csökkentése 1000
mg/kg talajban; NOAEC (nem észlelhető káros hatás) a szaporodásra 3200 mg/kg
talajban. Nem toxikus a talajban.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 

Nem várható, hogy lebomlik

12.3. Bioakkumulációs képesség 

Nem várható az anyag fizikai-kémiai tulajdonságai miatt.

12.4. A talajban való mobilitás 

Mobilitás:  Nem várható, hogy migrál. Oldhatatlan.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés 
eredményei 

Ez az anyag nem felel meg PBT vagy vPvB kritériumoknak.

12.6. Egyéb káros mellékhatások 

Nem áll rendelkezésre információ.

13. ÁRTALMATLANÍTÁS

___________________________________________________________________________________________
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szövetségi szabályoktól.

Hulladékjegyzékben szerepelő kód: Követni kell a hulladékhierarchiát (2008/98/EK irányelv a hulladékokról, 4. szakasz)

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

Nem szerepel mint veszélyes anyag a szállítási szabályok értelmezésében.

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
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

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

___________________________________________________________________________________________
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Európai Unió 

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:  Ennek az anyagnak elvégezték a kémiai biztonsági értékelését.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓ

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: 14-márc.-2016

Verzió: 1

A DARCOÒ, GRO-SAFEÒ, PETRODARCOÒ, NORITÒ és a PURITÔ védjegyek egy vagy több Cabot Corporation leányvállalat
tulajdonában van

A biztonsági adatlap vége

Németország  Vízveszélyeztetési
osztály (WGK):

nwg (nem veszélyes a vízre) WGK ID Nr.: 801

Svájci méreg osztály:
Nem meghatározott
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