
BEZPEČNOSTNÍ LIST

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikátor výrobku  

Kód produktu: E1800

Název produktu: EMPERORÒ 1800

Synonyma: Modifikované saze

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití  

Doporučené použití: Barvivo pro průmyslové/automobilové nátěry

Nedoporučená použití: Žádné dostupné údaje

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu  

E-mailová adresa: SDS@cabotcorp.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace  

Nouzové telefonní číslo: USA:  CHEMTREC  1-800-424-9300 nebo 1-703-527-3887
Mezinárodní CHEMTREC: +1 703-741-5970 nebo +1-703-527-3887

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1. Klasifikace látky nebo směsi  

Není nebezpečnou látkou v souladu s nařízením ES 1272/2008 (CLP), jeho různými změnami a úpravami.

Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH), článek 31 Datum revize: 12-XI-2019

Vydání: 3

Podle článku 31 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) musí být k nebezpečným látkám nebo směsím poskytován bezpečnostní list
(BL).  Tento výrobek nesplňuje klasifikační kritéria nařízení (ES) č. 1272/2008 (o klasifikaci, označování a balení látek a směsí,
CLP).  Proto se na tento dokument článek 31 nařízení REACH nevztahuje a požadavky na obsah každého oddílu neplatí.

Cabot Corporation
157 Concord Road
Billerica, MA 01821
UNITED STATES
Tel:  1-978-670-6961
Fax:  1-978-670-6955

Cabot Corporation
Pampa Development & Manufacturing Center
Rt. 1 Box
1205 Miles West of Pampa/Hwy 60
Pampa, Texas 79065
SPOJENÉ STÁTY
Tel: 1-806-661-3200
Fax: 1-806-661-3048
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Kód produktu:  E1800 Název produktu:  EMPERORÒ 1800 Datum revize:  12-XI-2019

2.2. Prvky označení

Signální slovo:
Žádné

Standardní věty o nebezpečnosti:
Žádný

pokyny pro bezpečné zacházení:
Žádná

2.3. Další nebezpečnost  

Tato látka je klasifikována jako nebezpečný hořlavý prach podle 2012 OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR
1910.1200) [Norma OSHA o komunikaci rizik, 2012, (29 CFR 1910.1200)] a podle Kanadského nařízení o nebezpečných
produktech (HPR) 2015. Signální slovo, věta o nebezpečnosti a bezpečnostní opatření ve Spojených státech amerických a
Kanadě jsou: VAROVÁNÍ: Může tvořit prach v koncentracích, ve kterých dochází ke vzniku hořlavé směsi se vzduchem.
Zabraňte kontaktu se jakýmikoli zdroji vznícení, a to včetně žáru, jisker a ohně. Zabraňte hromadění prachu, zmenšíte tak
nebezpečí výbuchu.

Nevystavujte teplotám vyšším než 175 °C. Nebezpečné produkty hoření mohou zahrnovat oxid uhelnatý, oxid uhličitý, oxidy
síry a organické produkty.

Základní způsoby expozice: Vdechnutí, Oční kontakt, Kontakt s kůží

Oční kontakt: Může způsobit podráždění. Vyvarujte se kontaktu s očima.

Při kontaktu s kůží: Může způsobit podráždění. Vyvarujte se kontaktu s kůží.

Vdechnutí: Prach může podráždit dýchací cesty. U strojů a na místech, kde může docházet k tvoření
prachu, zajistěte příslušné místní odsávání. Viz také kapitola 8.

Požití: Neočekávají se nepříznivé účinky na zdraví. Viz kapitola 11.

Karcinogenita: Neobsahuje žádné látky uvedené na seznamech IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum
rakoviny), NTP (Národní toxikologický program), OSHA (Úřad pro bezpečnost a zdraví),
ACGIH (Americká konference státních průmyslových hygieniků) nebo EU (Evropská unie).
Saze jsou uvedené na seznamu IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny) ve
skupině 2B (možný karcinogen pro člověka). Viz také kapitola 11.

Ovlivněný cílový orgán: Plíce, Viz kapitola 11

Lékařské podmínky zhoršené
expozicí:

Astma, Respirační potíže

Potenciální vlivy na životní prostředí:Nepředpokládá se škodlivý účinek na životní prostředí.  Produkt je nicméně rozpustný ve
vodě a jeho uvolnění do prostředí je nutné zabránit.

3.SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.1  Látky  
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Kód produktu:  E1800 Název produktu:  EMPERORÒ 1800 Datum revize:  12-XI-2019

Chemický název Číslo EC: Číslo CAS hmotnostní % Klasifikace podle
nařízení (ES) č.

1272/2008 [CLP]

Registrační číslo
REACH

Saze, hydroxy- a
4-sulfofenyl-modifikovaná

, sodná sůl

ELINCS: 419-250-0 481066-70-0 <100 - -

Další informace:  
Pomlčka (-) znamená „nevztahuje se“

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1. Popis první pomoci  

Kontakt s kůží Důkladně umyjte kůži mýdlem a vodou. Při symptomatickém vývoji vyhledejte lékařskou
pomoc.

Oční kontakt Ihned vyplachujte oči velkým množstvím vody po dobu 15 minut. Při symptomatickém
vývoji vyhledejte lékařskou pomoc.

Vdechnutí Dojde-li ke kašli, nedostatečnému dýchání nebo jiným dýchacím obtížím, přeneste
postiženého na čerstvý vzduch. Přetrvávají-li symptomatické příznaky, vyhledejte
lékařskou pomoc. V případě potřeby obnovte normální dýchání pomocí standardních
prostředků první pomoci.

Požití: Nevyvolávejte zvracení.  Je-li postižený při vědomí a reaguje, podejte mu několik sklenic
vody.  Pokud je v bezvědomí, nikdy nic nepodávejte do ústní dutiny.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky  

Symptomy: Nejdůležitější známé příznaky a účinky jsou popsány v Oddíle 2 a/nebo v Oddíle 11.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření  

Poznámka pro lékaře: Ošetřete dle příznaků.

5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
5.1. Hasiva  

Vhodná hasiva: Použijte pěnu, oxid uhličitý (CO2), hasební prášek nebo vodu. Při použití vody se
doporučuje mlžit.

Nevhodná hasiva: NEPOUŽÍVEJTE přímý vodní proud, který by mohl oheň rozptýlit a rozšířit. NEPOUŽÍVEJTE
vysokotlaká média, která by mohla zapříčinit tvorbu potenciálně výbušné směsi prachu a
vzduchu.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi  

Konkrétní nebezpečí představovaná
chemikálií:

Hoření sazí nemusí být patrné, dokud materiál není zamíchán a nejsou vidět uhlíky
a/nebo jiskry.  Saze, jež prošly ohněm, by se měly pečlivě sledovat po dobu alespoň 48
hodin, aby se zajistilo, že není přítomen žádný doutnající materiál. Při hoření vznikají
dráždivé páry. Dispergovatelné ve vodě.

___________________________________________________________________________________________
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Nebezpečné produkty spalování: Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO2). Oxidy síry.

5.3. Pokyny pro hasiče  

Zvláštní ochranné prostředky pro
hasiče

Vhodná ochranná protipožární výstroj. V případě požáru použijte samostatný dýchací
přístroj.

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy  

Osobní bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: Mokré saze vytváří nebezpečné kluzké povrchy při chůzi. Zabraňte tvoření
prachu. Zajistěte adekvátní ventilaci. Používejte osobní ochranné pomůcky. Viz také
kapitola 8.

Pro osoby reagující v nouzové situaci:Použijte prostředky osobní ochrany doporučené v kapitole 8.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí  

Opatření na ochranu životního
prostředí:

Zadržte rozlitý produkt na zemi, je-li to možné. Dispergovatelné ve vodě. Každý produkt,
který se může dostat do vody, by měl být uzavřen v nádobě. Pokud uniklý materiál nelze
zadržet, měly by místní úřady vydat doporučení.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění  

Způsoby zamezení šíření: Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům či rozlití.

Metody čištění: Pokud uniklý materiál obsahuje prach nebo má potenciál prach tvořit, používejte
vysavače s ochranou proti výbuchu a/nebo čisticí systémy vhodné pro hořlavé prachy.
Doporučujeme použití vysoce účinného vakuového systému s filtrací (HEPA). Dbejte na to,
aby se při zametání nebo při použití tlakového vzduchu netvořil oblak prachu. Zametání
na sucho se nedoporučuje. Z vodní mlhy mohou vznikat velmi kluzké povrchy a nedojde k
uspokojivému odstranění znečištění sazemi. Odpad přemístěte do řádně označených
kontejnerů. Viz kapitola 13.

6.4. Odkaz na jiné oddíly  

Odkaz na jiné oddíly Další informace jsou uvedeny v oddílu 8. Další informace jsou uvedeny v oddílu 13.

7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení  

Doporučení pro bezpečnou
manipulaci:

Vyhýbejte se kontaktu s pokožkou a očima. Zabraňte tvoření prachu. Nevdechujte prach.
U strojů a na místech, kde může docházet k tvoření prachu, zajistěte příslušné místní
odsávání. Dbejte na to, aby se při zametání nebo při použití tlakového vzduchu netvořil
oblak prachu. Prach může tvořit se vzduchem výbušnou směs.

Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Všechny kovové části
míchacího a provozního zařízení musí být uzemněny. Zajistěte, aby před zahájením
operací bylo veškeré zařízení elektricky uzemněno. Jemný prach má schopnost pronikat
elektrickým zařízením a může způsobit elektrické zkraty. Pokud je nutné provádět práce
se zdroji vznícení (sváření, řezání kyslíkem atd.), musí být pracoviště zbaveno sazí a
prachu.
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Obecná opatření týkající se hygieny Manipulujte v souladu se správnou hygienou v oboru a bezpečnostními postupy.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí  

Podmínky skladování: Skladujte při teplotách do 175 °C. Udržujte na suchém, chladném a dobře větraném
místě. Uložte mimo zdroje tepla a zapalování. Neskladuje společně se silnými oxidačními
činidly. Neskladujte společně s těkavými chemickými látkami, protože se mohou na
výrobek adsorbovat. Udržujte ve správně označených nádobách.

Saze nelze klasifikovat jako látku Divize 4.2 schopnou samoohřevu podle kritérií OSN.
Nicméně kritéria OSN pro zjišťování, zda je látka schopná samoohřevu, závisí na objemu;
teplota samovznícení se snižuje se zvyšujícím se objemem. Tato klasifikace nemusí být
platná pro objemné skladovací nádoby.

Před vstupem do nádob a uzavřených prostor, které obsahují saze, otestujte dostatečnou
koncentraci kyslíku, přítomnost hořlavých plynů a potenciální toxické kontaminanty
vzduchu. Zabraňte tvoření nánosů prachu na površích, mohou vytvořit výbušnou směs,
pokud jsou vypuštěny do vzduchu v dostatečných koncentracích.

Neslučitelné materiály: Silná oxidační činidla.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití  

Opatření v rámci řízení rizik (RMM) Podle článku 14.4 nařízení REACH nebyl vypracován scénář expozice, protože látka není
nebezpečná.

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1. Kontrolní parametry  

Pokyny týkající se expozice: .

U tohoto produktu nejsou určeny žádné expoziční limity. Expoziční limity pro saze jsou uvedeny výše. Tabulka uvedená níže je
shrnutí.   Kompletní informace naleznete v příslušné legislativě.

Saze, CAS RN 1333-86-4: Argentina: 3,5 mg/m3, TWA
Austrálie: 3,0 mg/m3, TWA vdechovatelné
Belgie: 3,6 mg/m3, TWA
Brazílie: 3,5 mg/m3, TWA
Kanada (Ontario): 3,0 mg/m3, TWA vdechovatelné
Čína: 4,0 mg/m3, TWA; 8,0 mg/m3, STEL
Kolumbie: 3,0 mg/m3, TWA vdechovatelné
Česká republika: 2,0 mg/m3, TWA
Finsko: 3,5 mg/m3, TWA; 7,0 mg/m3, STEL
Francie – INRS: 3,5 mg/m3, TWA/VME vdechovatelné
Hongkong: 3,5 mg/m3, TWA
Indonésie: 3,5 mg/m3, TWA/NAB
Irsko: 3,5 mg/m3, TWA; 7,0 mg/m3, STEL
Itálie: 3,0 mg/m3, TWA vdechovatelné
Japonsko SOH: 4,0 mg/m3, TWA; 1,0 mg/m3, TWA dýchatelné
Korea: 3,5 mg/m3, TWA
Malajsie: 3,5 mg/m3, TWA
Nizozemsko – MAC: 3,5 mg/m3, TWA vdechovatelné
Mexiko: 3,5 mg/m3, TWA
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Norsko: 3,5 mg/m3, TWA
Španělsko: 3,5 mg/m3, TWA (VLA-ED)
Švédsko: 3,0 mg/m3, TWA
Spojené království – WEL: 3,5 mg/m3, TWA vdechovatelné; 7,0 mg/m3, STEL
vdechovatelné
USA ACGIH – TLV: 3,0 mg/m3, TWA vdechovatelné
USA OSHA – PEL: 3,5 mg/m3, TWA

POZNÁMKA:

(1) Není-li uvedeno jinak, jako „dýchatelný“ nebo „vdechovatelný“ expoziční limit představuje „celkovou“ hodnotu. Bylo
prokázáno, že expoziční limit pro vdechovatelnou frakci je asi třikrát více omezující než celkový expoziční limit.
(2) Společnost Cabot Corporation ve svých závodech po celém světě splňuje limit USA ACGIH TLV 3,0 mg/m3, TWA,
vdechovatelná frakce.

AGW: Arbeitsplatzgrenzwert
INRS: Institut National de Recherche et de Securite (Národní institut pro výzkum a bezpečnost)
MAC: Maximaal Aanvaarde Concentraties (Maximální povolené koncentrace)
MHLW: Ministerstvo zdravotnictví, práce a sociální péče
NABS: Nilai Ambang Batas (Prahová limitní hodnota)
OEL: Limit expozice na pracovišti
PEL: Přípustný limit expozice
SOH: Společnost pro zdraví na pracovišti
STEL: Limit krátkodobé expozice
TLV: Prahová mezní hodnota
TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe (Technická pravidla pro nebezpečné materiály)
TWA: Časově vážený průměr
US ACGIH: Americká konference vládních průmyslových hygieniků v USA
US OSHA: Úřad pro bezpečnost a zdraví na pracovišti v USA
VME: Valeur Moyenne d'Exposition (Průměrná úroveň expozice)
WEL: Limit expozice na pracovišti
VLA-ED - Valor limite ambiental de exposicion diaria (Environmentální hodnota denního expozičního limitu)

Odvozená úroveň, při které
nedochází k nepříznivým účinkům
(DNEL)

V souladu s požadavky nařízení EU o registraci, hodnocení, povolování a omezování
chemických látek (REACH) vytvořilo konsorcium Carbon Black REACH Consortium (jehož je
Cabot Corporation členem) odvozenou úroveň, při které nedochází k nepříznivým
účinkům (DNEL), pro vdechovatelnou frakci sazí 2 mg/m3 na základě studií lidského zdraví
a dále pro respirabilní frakci 0,5 mg/m3 na základě studií na zvířatech.

Odhadovaná koncentrace, při které
nedochází k nepříznivým účinkům
(PNEC)

Nevztahuje se.

8.2. Omezování expozice  

Technická opatření: Zajistěte dostatečné větrání, zvlášť v uzavřených prostorách.

Osobní ochranné prostředky [OOP]

Ochrana dýchacích cest: Zdokonalený respirátor na čištění vzduchu (APR) je možno použít, očekávají-li se
koncentrace prachu, které překračují expoziční limit povolený při práci. Ochrana
poskytovaná respirátory je omezená. Pokud existuje riziko nekontrolovaného úniku,
expoziční hladiny nejsou známy nebo jiné okolnosti, kde respirátory na čištění vzduchu
nemohou poskytnout adekvátní ochranu, použije se při zvýšené koncentraci prachu sazí v
ovzduší respirátor s přívodem vzduchu. Použití respirátoru musí zahrnovat kompletní
program na ochranu dýchání v souladu s národními standardy a nejlepší současnou praxí.

Níže jsou uvedeny agentury/organizace, které schvalují respirátory a/nebo kritéria pro
___________________________________________________________________________________________
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respirační programy:
: Povinné schválení NIOSH v souladu s 42 CFR 84. OSHA (29 CFR 1910.134). ANSI
Z88.2-1992 (Ochrana dýchacích cest).

EU: CR592 Pokyny pro výběr a použití ochrany dýchacích cest.

Německo: Norma DIN/EN 143 Zařízení pro ochranu dýchacích cest pro prašné materiály.

Spojené království: BS 4275 Doporučení pro výběr, použití a údržbu prostředků pro
ochranu dýchacích cest. HSE pokyn HS (G)53 Prostředky pro ochranu dýchacích cest.

Ochrana rukou: Noste ochranné rukavice, aby nedošlo ke znečištění rukou. Před zacházením s produktem
použijte ochrannou vazelínu. Umyjte si ruce a jiné vystavené části pokožky jemným
mýdlem a vodou.

Ochrana očí/obličeje: Noste ochranné brýle/štít. Používejte bezpečnostní brýle s bočními kryty (nebo ochranné
brýle).

Ochrana kůže a těla: Používejte vhodný ochranný oděv. Pracovní oděv by se měl denně prát. Pracovní oděvy
nesmíte nosit mimo pracoviště.

Jiné: Dodržujte všeobecné hygienické zásady a bezpečnostní předpisy. V blízkosti musí být
umístěno zařízení pro nouzový výplach očí a bezpečnostní sprcha.

Omezování expozice životního
prostředí:

V souladu se všemi místními legislativními předpisy a požadavky na povolení.

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Fyzikální skupenství: Pevné Zápach: Žádné.
Vzhled: Černý prášek nebo pelety Prahová hodnota zápachu: Nevztahuje se
Barva: Černá

Vlastnost Hodnoty  Poznámky  • Metoda  
pH: 6-9
Bod tání/bod tuhnutí: Nevztahuje se
Bod varu/rozmezí bodu varu: Nevztahuje se
Rychlost vypařování: Nevztahuje se
Tlak par: Nevztahuje se
Hustota par: Nevztahuje se
Hustota: Žádné dostupné údaje
Sypná hustota: 416-480  g/cm3

Měrná hmotnost při 20 °C: Žádné dostupné údaje
Rozpustnost ve vodě: Nerozpustný, ovšem snadno

disperzibilní
Rozpustnost(i): Nerozpustné
Rozdělovací koeficient
(n-octanol/voda):

Nevztahuje se

Teplota rozkladu: Nevztahuje se
Viskozita: Nevztahuje se
Kinematická viskozita: Nevztahuje se
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10. STÁLOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita  

10.2. Chemická stabilita  

Stabilita: Stabilní při dodržení doporučených podmínek skladování a manipulace.

Údaje týkající se výbušnosti  

Citlivost na mechanické vlivy: Nejsou citlivé na mechanické vlivy

Citlivost na výboje statické elektřiny:Prach může tvořit se vzduchem výbušnou směs. Zabraňte tvoření prachu. Dbejte na to,
aby se při zametání nebo při použití tlakového vzduchu netvořil oblak prachu. Proveďte
preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Všechny kovové části míchacího a
provozního zařízení musí být uzemněny. Zajistěte, aby před zahájením operací bylo
veškeré zařízení elektricky uzemněno.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí  

Nebezpečná polymerace: Nedochází k nebezpečné polymerizaci.

Možnost nebezpečných reakcí: Při běžném zpracování žádné.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit  

Dynamická viskozita: Nevztahuje se
Oxidační vlastnosti: Nevztahuje se
Bod měknutí: Nevztahuje se
Obsah VOC (%): Informace nejsou k dispozici
Obsah těkavých látek v %
(objemových):

Informace nejsou k dispozici

Obsah těkavých látek v %
(hmotnostních):

>  8% Informace nejsou k dispozici

Povrchové napětí: Informace nejsou k dispozici
Výbušné vlastnosti: Prach může tvořit se vzduchem výbušnou směs
Bod vzplanutí: Nevztahuje se
hořlavost (pevné látky, plyny) Informace nejsou k dispozici
Mez hořlavosti ve vzduchu Informace nejsou k dispozici
Meze výbušnosti ve vzduchu – horní (g/m3): Žádné dostupné údaje
Meze výbušnosti ve vzduchu – dolní (g/m3): 60-70  g/m3

Teplota samovznícení: Žádné dostupné údaje
Minimální teplota zapálení: 520-540  °C (pec BAM) VDI 2263

Minimální energie zapálení: >  500  mJ VDI 2263
Energie zapálení: Informace nejsou k dispozici
Maximální absolutní tlak při explozi: 7.7  bar VDI 2263
Maximální rychlost nárůstu tlaku: 326  bar/s VDI 2263
Rychlost hoření: Žádné dostupné údaje
Hodnota Kst: 88

bar.metr/sekunda
VDI 2263

Klasifikace výbušnosti prachu: ST1

Reaktivita: Při kontaktu se silnými oxidačním činidly může reagovat exotermicky.
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Podmínky, kterým je třeba zabránit:Nevystavujte teplotám vyšším než 175 °C. Uložte mimo zdroje tepla a zapálení. Zabraňte
tvoření prachu.

10.5. Neslučitelné materiály  

Neslučitelné materiály: Silná oxidační činidla

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu  

Nebezpečné produkty rozkladu: Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO2), Oxidy síry, Organické produkty hoření

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

Dané informace jsou založené na údajích o složení a toxikologii podobných produktů.

11.1. Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita

LD50 orálně: LD50/orálně/potkan = > 5000 mg/kg.

Vdechnutí LC50: S ohledem na fyzikální vlastnosti výrobku není k dispozici žádný vhodný způsob provedení
testu

Dermální LD50: LD50/dermální/králík = >2000 mg/kg

Kožní žíravost/dráždivost: Primární index podráždění = 0.25/8. Lehké podráždění.

Vážné poškození/podráždění oka: Králík. Draize skóre 7,0/110 (1 hod.). Nedráždivé.

Citlivost: Byly provedeny testy (s použitím metody Magnusson a Kligman) pozdní přecitlivělosti u
morčat. U laboratorních zvířat nedošlo ke senzitizaci.

Mutagenita v zárodečných buňkách V průběhu Amesova testu nebyla zjištěna mutagenita, Negativní v testu chromozomových
aberací u ovarií čínského křečka (CHO).

Karcinogenita Výrobek nebyl testován.  Níže uvedená informace se vztahuje k surovině (saze).

 TOXICITA PRO ZVÍŘATA:

Krysa, perorálně, délka trvání 2roky
Účinek:  žádné nádory.

Myš, perorálně, délka trvání 2 roky.
Účinek:  žádné nádory.

Myš, dermálně, délka trvání 18 měsíců.
Účinek:  žádné kožní nádory.

Krysa, inhalačně, délka trvání 2 roky.
Cílový orgán:  plíce.
Účinek:  inflamace, fibróza, nádory.

Poznámka:  Nádory v plicích krys jsou považovány za související spíše s „přetížením plic“
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než s chemickým účinkem samotných sazí v plicích.  Tyto účinky v krysách byly
zaznamenány v mnoha studiích zabývajících se špatně rozpustnými anorganickými
částicemi a zdá se, že jsou specifické pro krysy (ILSI, 2000).  Nádory způsobené sazemi či
jinými špatně rozpustnými částicemi nebyly u jiných druhů (např. myší nebo křečků) za
obdobných okolností a podmínek studie pozorovány.

 STUDIE ÚMRTNOSTI (ÚDAJE O LIDECH):

Studie prováděná na pracovnících sazoven ve Spojeném království (Sorahan, 2001) zjistila
zvýšené riziko rakoviny plic ve dvou z pěti studovaných závodů. Nárůst však nesouvisel s
dávkou sazí.  Autoři se tedy nedomnívali, že zvýšené riziko rakoviny plic je způsobeno
expozicí sazemi.  Německá studie u pracovníků z jedné sazovny (Morfeld, 2006; Buechte,
2006) zjistila podobné zvýšení rizika rakoviny plic, ale obdobně jako Sorahan, 2001,
(studie ze Spojeného království) neobjevila žádnou spojitost s expozicí sazemi.  Rozsáhlá
americká studie 18 sazoven prokázala snížení rizika rakoviny plic u pracovníků z výroby
sazí (Dell, 2006). Na základě těchto studií dospěla pracovní skupina Mezinárodní
organizace pro výzkum rakoviny (IARC) v únoru 2006 k závěru, že důkaz pro karcinogenitu
u člověka je nedostatečný (IARC, 2010).

Vzhledem k hodnocení sazí agenturou IARC zanalyzovali Sorahan a Harrington (2007)
znovu údaje studie ze Spojeného království s použitím hypotézy alternativní expozice a
zjistili pozitivní souvislost s expozicí sazemi ve dvou z pěti sazoven. Stejnou hypotézu
expozice použili Morfeld a McCunney (2009) na německou skupinu pracovníků a ti
naproti tomu nezjistili žádný vztah mezi expozicí sazemi a rizikem rakoviny plic. Hypotézu
alternativní expozice Sorahana a Harringtona tudíž nepodpořili.

Celkově tedy z těchto podrobných výzkumů vyplývá, že nebyl prokázán žádný kauzativní
vztah mezi expozicí sazemi a rizikem rakoviny u člověka.

 KLASIFIKACE KARCINOGENITY DLE IARC:

Mezinárodní agenturu pro výzkum rakoviny agentury IARC v roce 2006 znovu potvrdila
své nálezy z roku 1995 – studie lidského zdraví neposkytují „dostatečný důkaz“ pro
vyhodnocení, že saze způsobují rakovinu u lidí.  Agentura IARC dospěla k závěru, že v
experimentálních studiích na zvířatech je „dostatečný důkaz“ o karcinogenitě sazí.
Celkové hodnocení agentury IARC je, že saze jsou „podezřelé z karcinogenity pro člověka
(skupina 2B)“.  Tento závěr byl založen na směrnicích IARC, které obvykle takovou
klasifikaci vyžadují, pokud jeden druh vykazuje karcinogenitu ve dvou či více studiích na
zvířatech (IARC, 2010).

V jedné studii na krysách byly použity extrakty sazíi do rozpouštědel, u nichž byly po
dermální aplikaci zjištěné nádory. Obdobně v několika studiích na myších byly po
subkutánním podání extraktů zjištěné sarkomy.  Agentura IARC dospěla k závěru o
„dostatečném důkazu“, že extrakty sazí mohou způsobovat rakovinu u zvířat (skupina 2B).

 KLASIFIKACE KARCINOGENITY DLE ACGIH:

Potvrzený karcinogen pro zvířata s neznámou relevancí pro člověka (karcinogen kategorie
A3).

 HODNOCENÍ:

Na základě směrnic vlastní klasifikace podle globálně harmonizovaného systému pro
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klasifikaci a označování chemických látek nejsou saze klasifikovány jako karcinogen.  Plicní
nádory jsou u krys indukovány v důsledku opakované expozice inertním špatně
rozpustným částicím, jako jsou saze či jiné špatně rozpustné částice. Nádory u krys jsou
důsledkem sekundárního negenotoxického mechanismu spojeného s přetížením plic.  Jde
o druhově specifický mechanismus, jehož význam pro klasifikaci u lidí je sporný. Na
podporu tohoto stanoviska uvádí směrnice CLP pro toxicitu pro specifické cílové orgány
po opakované expozici (STOT-RE) přetížení plic v mechanismech, které pro člověka nejsou
relevantní.  Studie lidského zdraví ukazují, že expozice sazemi nezvyšuje riziko
karcinogenity.

Reprodukční a vývojová toxicita: Výrobek nebyl testován.  Níže uvedená informace se vztahuje k surovině (saze).

 HODNOCENÍ: Studie toxicity dlouhodobých opakovaných dávek u zvířat nezaznamenaly
žádné účinky na reprodukční orgány.

STOT – jednorázová expozice: Výrobek nebyl testován.  Níže uvedená informace se vztahuje k surovině (saze).

 HODNOCENÍ: Na základě dostupných údajů se po jednorázové perorální, inhalační či
dermální expozici neočekává toxicita pro specifické cílové orgány.

STOT – opakovaná expozice: Výrobek nebyl testován.  Níže uvedená informace se vztahuje k surovině (saze).

 TOXICITA PRO ZVÍŘATA:

Toxicita po opakovaných dávkách: inhalačně (krysa), 90 dní, koncentrace bez
pozorovaného nežádoucího účinku (NOAEC) = 1,1 mg/m3 (dýchatelná).  Účinky na cílové
orgány při vyšších dávkách jsou inflamace, hyperplazie a fibróza.

Toxicita po opakované dávce: perorálně (myš), 2 roky, dávka bez pozorovaného účinku
(NOEL) = 137 mg/kg (tělesné hm.)

Toxicita po opakované dávce: perorálně (krysa), 2 roky, hodnota NOEL = 52 mg/kg
(tělesné hm.)

Ačkoli saze způsobují podráždění plic, proliferaci buněk, fibrózu a nádory plic u krys za
podmínek „přetížení plic“, je doloženo, že reakce je v zásadě druhově specifická a že pro
člověka není relevantní.

 STUDIE MORBIDITY (údaje o lidech):

Výsledky epidemiologických studií u pracovníků sazoven naznačují, že kumulativní
expozice sazemi mohou mít za následek malé, neklinické snížení funkce plic.  Studie
respirační morbidity, provedená v USA, naznačuje pokles FEV1 po expozici 1 mg/m3 8
hodin denně TWA (vdechovatelná frakce) po dobu více než 40 let 27 ml (Harber, 2003).  Z
dřívějších evropských výzkumů vyplývá, že expozice 1 mg/m3 (vdechovatelná frakce) sazí
po dobu 40 let pracovního života by mělo za následek pokles FEV1 48 ml (Gardiner, 2001).
Odhady z obou studií však byly pod hranicí statistické významnosti.  Normální pokles
související s věkem za obdobně dlouhé období by byl přibližně 1 200 ml.

V americké studii uvedlo 9 % z největší expoziční skupiny nekuřáků (na rozdíl od 5 %
neexponované skupiny) symptomy odpovídající chronické bronchitidě.  V evropské studii
jsou závěry, které lze z hlášených symptomů vyvozovat, limitovány metodickými
omezeními ve správě dotazníku.  Tato studie však ukazuje spojení mezi sazemi a
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drobnými opacitami na rentgenech hrudníku se zanedbatelnými účinky na funkci plic.

 HODNOCENÍ INHALAČNÍ EXPOZICE:

Na základě směrnic vlastní klasifikace podle GHS nejsou saze klasifikovány v rámci
STOT-RE pro účinky na plíce.  Klasifikace není odůvodněna na základě unikátní reakce krys
vyplývající z „přetížení plic“ po expozici špatně rozpustným částicím, jako jsou saze.
Model účinků na plíce u krys, jak je inflamace a fibrotická reakce, není v obdobných
podmínkách expozice pozorován u jiných druhů hlodavců, primátů či lidí. Nezdá se, že by
přetížení plic bylo pro lidské zdraví relevantní.  Celkově lze říci, že epidemiologický důkaz z
dobře provedených šetření neprokázal žádné kauzativní spojení mezi expozicí sazemi a
rizikem nemaligních onemocnění dýchacích cest u člověka. Klasifikace STOT-RE pro saze
po opakované inhalační expozici není odůvodněná.

 HODNOCENÍ ORÁLNÍ EXPOZICE:

Na základě dostupných dat se po opakované orální expozici neočekává toxicita pro
specifické cílové orgány.

 HODNOCENÍ DERMÁLNÍ EXPOZICE:

Na základě dostupných údajů a na základě chemickofyzikálních vlastností (nerozpustnost,
nízký absorpční potenciál) se po opakované dermální expozici neočekává toxicita pro
specifické cílové orgány.

Nebezpečí při vdechnutí: Výrobek nebyl testován.  Níže uvedená informace se vztahuje k surovině (saze).

 HODNOCENÍ: Na základě zkušeností z průmyslu a dostupných údajů se neočekává žádné
nebezpečí aspirace.

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

Dané informace jsou založené na údajích o složení a toxikologii podobných produktů.

12.1. Toxicita 

Toxicita pro vodní prostředí: Ryba LC50 (96 hodin): > 100 mg/l
Daphnia magna EC50 (48 hodin): > 1 000 mg/l
Řasa EC50 (72 hodin, růstová rychlost): > 100 mg/l
Aktivovaný kal EC50 (respirační rychlost): > 1 000 mg/l.

12.2. Perzistence a rozložitelnost 

Neočekává se vzhledem k fyzikálně-chemickým vlastnostem látky

12.3. Bioakumulační potenciál 

Log Pow <0.3. Neočekává se vzhledem k fyzikálně-chemickým vlastnostem látky.

12.4. Mobilita v půdě 
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Stránka  12 / 16



___________________________________________________________________________________________
Kód produktu:  E1800 Název produktu:  EMPERORÒ 1800 Datum revize:  12-XI-2019

Mobilita:  Nerozpustný ve vodě, ovšem vysoce disperzibilní.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB 

Žádné dostupné údaje.

12.6. Jiné nepříznivé účinky 

Žádné dostupné údaje.

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

Prohlášení: Informace v této části se týkají produktu ve složení, v jakém je dodáván a jak je popsáno v Oddíle 3 tohoto BL.
Kontaminace nebo zpracování mohou změnit charakteristiky odpadu a požadavky na jeho likvidaci. Předpisy se mohou také
vztahovat na prázdné obaly, podložky či výplachy. Státní a místní předpisy se mohou lišit od předpisů federálních.

13.1. Metody nakládání s odpady  

Odpad ze zbytků/nepoužitých
produktů:

Likvidace by měla být v souladu s příslušnými regionálními, státními a místními zákony a
nařízeními.

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Sedm (7) referenčních sazí dle ASTM bylo testováno metodou OSN, pevné látky schopné samoohřevu, a byly klasifikovány jako
„látky Divize 4.2 neschopné samoohřevu“; Stejné saze byly testovány metodou OSN, snadno hořlavé pevné látky, a byly
klasifikovány jako „nesnadno hořlavé pevné látky Divize 4.1“; podle aktuálních doporučení OSN o přepravě nebezpečného zboží.

Následující organizace neklasifikují saze jako „nebezpečný náklad“, jedná-li se o „neaktivní uhlík minerálního původu“. Saze
společnosti Cabot vyhovují této definici.

DOT 
14.1  Č. OSN/ID Není regulováno
14.2  Náležitý název pro zásilku Není regulováno
14.3  Třída nebezpečnosti Není regulováno
14.4  Obalová skupina Není regulováno

IMDG 
14.1  Č. OSN/ID Není regulováno
14.2  Náležitý název pro zásilku Není regulováno
14.3  Třída nebezpečnosti Není regulováno
14.4  Obalová skupina Není regulováno

RID 
14.1  Č. OSN/ID Není regulováno
14.2  Náležitý název pro zásilku Není regulováno
14.3  Třída nebezpečnosti Není regulováno
14.4  Obalová skupina Není regulováno

ADR 
14.1  Č. OSN/ID Není regulováno
14.2  Náležitý název pro zásilku Není regulováno
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14.3  Třída nebezpečnosti Není regulováno
14.4  Obalová skupina Není regulováno

ICAO (vzdušná) 
14.1  Č. OSN/ID Není regulováno
14.2  Náležitý název pro zásilku Není regulováno
14.3  Třída nebezpečnosti Není regulováno
14.4  Obalová skupina Není regulováno

IATA 
14.1  Č. OSN/ID Není regulováno
14.2  Náležitý název pro zásilku Není regulováno
14.3  Třída nebezpečnosti Není regulováno
14.4  Obalová skupina Není regulováno

15. INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo   směsi  

Evropská unie 

Indikace nebezpečí:  Není nebezpečným směsí v souladu s nařízením ES 1272/2008 (CLP), jeho různými změnami a úpravami.

Mezinárodní seznamy 

 TSCA  – United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o
kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

Je v souladu

 DSL/NDSL  – Kanadský seznam tuzemských/cizích látek Je v souladu
 EINECS/ELINCS  – Evropský seznam existujících chemických látek/Evropský seznam
oznámených chemických látek

Je v souladu

 ENCS  – Japonský seznam existujících a nových chemických látek Je v souladu
 IECSC  – Čínský seznam existujících chemických látek Je v souladu
 KECL  – Korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek Je v souladu
 PICCS  – Filipínský seznam chemikálií a chemických látek Je v souladu
 AICS  – Australský seznam chemických látek Je v souladu
 NZIoC  – Novozélandský seznam chemikálií Je v souladu
 TCSI  – Taiwan Chemical Substance Inventory (Tchaj-wanský inventář chemických látek) Je v souladu

Poznámka:  Inventář TSCA USA, aktivní/neaktivní stav: Všechny složky tohoto výrobku, které nejsou vyňaty, jsou označeny jako
aktivní.

15.2. Posouzení chemické 
bezpečnosti 

Posouzení chemické bezpečnosti EU:  Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

16. DALŠÍ INFORMACE

Německo  Třída nebezpečnosti pro
vodu (WGK)

Nezjištěno Švýcarská třída jedů:
Nezjištěno

___________________________________________________________________________________________
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Extrakty sazí:
Vyráběné saze obvykle obsahují méně než 0,1 % rozpustných extrahovatelných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU).
Obsah rozpustných extrahovatelných PAU závisí na četných faktorech, zejména na výrobním procesu, požadované specifikaci
produktu a analytickém postupu, použitém pro měření a identifikaci rozpustných extrahovatelných materiálů. Otázky, týkající se
obsahu PAU v sazích a analytických postupů by měly být adresovány vašemu dodavateli sazí

___________________________________________________________________________________________
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Kontakt: 

Prohlášení:
Výše uvedená informace je založená na informacích, o nichž společnost Cabot Corporation věří, že jsou přesné. Tento materiál
není podkladem pro žádný typ záruky, ať už vyjádřené nebo předpokládané. Informace se poskytuje výlučně pro vaši informaci a
úvahu a společnost Cabot nepřebírá žádnou právní zodpovědnost za její použití. V případě rozporu mezi informacemi v
neanglickém dokumentu a jeho anglickým stejnopisem má anglická verze přednost.
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Všechny názvy s poznámkou u symbolu Ò nebo Ô jsou ochranné známky korporace Cabot Corporation nebo jejích
přidružených společností

Konec bezpečnostního listu

Viz kapitola 1.
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