SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

ZEOSIL 1115MP
Peržiūrėta: 1.00 LT ( LT )

Pildymo data: 21.11.2011

1. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS
Produkto identifikatorius
Prekinis pavadinimas
CAS Nr.
REACH : Registracijos numeris

: ZEOSIL 1115MP
: 112926-00-8
: 01-2119379499-16-0017
01-2119379499-16-0023

Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
Cheminės medžiagos/mišinio naudojimo
būdai.

: Konkretus (-ūs) naudojimo atvejis (-ai): Gumos produktų gamyba, Plastikų
gamyba, įskaitant maišymą ir konversiją, Kiti (naudoti UCN kodus),
Polimerinės medžiagos ir mišiniai

Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją
Įmonė

: Rhodia Silica Korea Co., Ltd
587- 37, Hakik-dong, Nam-gu, Incheon Plant , 402-040 Korea
Tel : +82 32 870 6114

Pagalbos telefono numeris

: MULTI LINGUAL EMERGENCY NUMBER (24/7)
Europe/America/Africa
: +44 1235 239 670 (UK)
Middle East & Africa speaking Arabic : +44 1235 239 671 (UK)
Asia Pacific
: +65 3158 1074 (Singapore)
China
: +86 10 5100 3039 (Beijing)

Elektroninio pašto adresas

: information.fds@eu.rhodia.com

2. GALIMI PAVOJAI
Klasifikacija
Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Šis produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.
Klasifikacija (67/548/EEB,1999/45/EB)
Nepavojinga medžiaga ar mišinys pagal EB direktyvas: 67/548/EEB ar 1999/45/EB.
Ženklinimo elementai
REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008
Šis produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.
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Kiti pavojai neįvertinti klasifikuojant
Nestipriai dirginantis kvėpavimo takus. Mechaniniu poveikiu Kiek dirgina akis ir odą. NĖRA ypatingo gaisro ar sprogimo
pavojaus. Dėl maišymo, pneumatinio transportavimo, pylimo ir t. t. gali susikaupti elektrostatiniai krūviai.
3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS
Medžiaga
CAS Nr.

: 112926-00-8

EINECS Nr.

: 231-545-4

Informacija apie sudėtines dalis ir nešvarumus
Identifikavimo
Cheminis pavadinimas
numeris
Ankstesnis CAS Nr.: 7631-86-9 :
Synthetic amorphous silica
CAS Nr. :
112926-00-8

Klasifikacija
67/548/EEB

Klasifikacija
REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008

neklasifikuota

Koncentracija
[%]
>= 87

pačių klasifikacija

Paaiškinimai

:

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 nepriskiriami pavojingiems
komponentams

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Būtinųjų pirmosios pagalbos priemonių apibūdinimas
Įkvėpimas

: Išvesti į gryną orą.
Netrikdyti.
Kreiptis į gydytoją.

Sąlytis su oda

: Patekus ant odos, gerai nuplauti vandeniu.

Patekimas į akis

: Nedelsiant, mažiausiai 15 min., plauti gausiu kiekiu vandens, taip pat po akių
vokais.
Jei akių dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Nurijimas

: Praskalauti burną vandeniu.

Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
Rizikos

: Pirmąją pagalbą teikiantis asmuo privalo pats save apsaugoti.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS
Gesinimo priemonės
Tinkamos gesinimo priemonės

: Visos gesinimo medžiagos gali būti naudojamos.
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: Nežinomas.
Atskirai surinkti užterštą gaisro gesinimo vandenį, kuris neturi būti
nuleidžiamas į nuotekas.

Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Specifiniai pavojai gaisro metu

: Nedegioji.

Patarimai gaisrininkams
Speciali apsaugos įranga, skirta
gaisrininkams

: Pirštinės
Akiniai
Batai

Specialieji gaisro gesinimo metodai

: Naudoti tinkamas priemones kovai su gretimai vykstančiais gaisrais.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS
Asmens atsargumo priemonės, apsaugos
priemonės ir skubios pagalbos procedūros

: Vengti patekimo į akis.
Asmeninės apsauginės priemonės
Apsauginiai akiniai su beskeveldriais stiklais
Kvėpavimo takų apsaugos priemonė su dalelių filtru (EN 143)

Ekologinės atsargumo priemonės

: Normaliai naudojant ekologinių pažeidimų nežinoma ir nesitikima.

Valymo ar surinkimo metodai
Regeneravimas

: Likučiai surenkami ir pašalinami, nekeliant dulkių.

Nukenksminimas/valymas

: Nuplauti gausiu vandens kiekiu.

Šalinimas

: Regeneruotą medžiagą apdoroti atskiroje sekcijoje.

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS
Naudojimas
Patarimai dėl saugaus darbo ir naudojimo

: Vengti dulkių susidarymo.

Sandėliavimas
Techninės laikymo priemonės

: Nekrauti į krūvą padėklų.

Sandėliavimo sąlygos
Rekomenduojama

: Saugoti nuo drėgmės.

Pakavimo priemonės
Pakavimo medžiagos – rekomenduojamos

: Polipropilenas, Popieriniai maišai
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8. POVEIKIO PREVENCIJA (ASMENS APSAUGA)
Neturi medžiagų, kurioms nustatytos profesinės ekspozicijos ribinės vertės.

Kontrolės priemonės
Inžinerinės priemonės

: Taikyti technines priemones, kad užtikrinti ribines vertes darbo aplinkos ore.

Asmeninės apsauginės priemonės
Kvėpavimo organų apsaugą

: Nepakankamo vėdinimo atveju:
Kvėpavimo takų apsaugos priemonė su dalelių filtru (EN 143)

Akių apsauga

: Apsauginiai akiniai su beskeveldriais stiklais

Higienos priemonės

: Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką.

Apsauginės priemonės

: Apsaugos įranga turi būti pasirenkama pagal galiojančius CEN standartus ir
bendradarbiaujant su apsaugos įrangos tiekėju.
Tinkamų asmeninių apsaugos priemonių pasirinkimas turi būti pagrįstas
apsaugos priemonių eksploatacinių savybių, atitinkančių užduoties įvykdymui,
duotoms sąlygoms, naudojimo trukmei ir pavojams, ir(ar) potencialiems
pavojams, galintiems pasireikšti naudojimo metu, įvertinimu.
Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką.

Bendroji pagalba

: Normaliai naudojant ekologinių pažeidimų nežinoma ir nesitikima.

9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
Išvaizda
Agregatinė būsena

: Mikroperlai Amorfiniai milteliai

Fizinis būvis

: kietas

Spalva

: balta

Kvapas

: Niekas.

Kvapo atsiradimo slenkstis

:
Metodas:
netaikomas

Dalelių dydis

: prie apytikriai 250 µm

Saugos duomenys
pH

:

6,0 - 7,0 prie 5 % (m/v) (vandeninė suspensija)

Lydymosi temperatūra / lydymosi
temperatūros intervalas
Virimo temperatūra / virimo temperatūros
intervalas

:

> 1.700 °C

: netaikomas
: netaikomas

Pliūpsnio temperatūra

: Netaikytina (nedegioms kietosioms medžiagoms)
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Degumas (kietų medžiagų, dujų)

: netaikomas

Savaiminio užsidegimo temperatūra

: netaikomas

Oksidacinės savybės

: Neoksiduojančioji medžiaga pagal EB kriterijus

Tirpumas vandenyje

: apytikriai 0,1 g/l

Tirpumas kituose tirpikliuose

: įprasti organiniai tirpikliai
netirpus

Pasiskirstymo koeficientas: noktanolis/vanduo
Garų slėgis

: netaikomas

Garavimo greitis

: netaikomas

Santykinis garų tankis

: netaikomas

Tankis

:

Tūrinis tankis

: apytikriai 200 - 300 kg/m3
Plūktinis produktas

Oksidacijos-redukcijos potencialas

: netaikomas

Dinaminė klampa

: netaikomas

Kinematinė klampa

: netaikomas

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės

: netaikomas

Terminis skilimas

: netaikomas

Žemutinė sprogumo riba

: netaikomas

Viršutinė sprogumo riba

: netaikomas

Santykinė molekulinė masė

:

: netaikomas

2,1 g/cm3

60,2 g/mol

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS
Cheminis stabilumas

: Stabilus kambario temperatūroje.

Pavojingos reakcijos
Vengtinos sąlygos

: Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

Vengtinos medžiagos

: Nežinomos pavojingos reakcijos su įprastais produktais.
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11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA
Ūmus toksiškumas
Ūmus toksiškumas prarijus

: LD50 : > 5.000 mg/kg - žiurkė
Nepaskelbtos ataskaitos

Ūmus toksiškumas įkvėpus

: Viršutinių kvėpavimo takų fizinio blokavimo rizika
Pagal analogiją
Įkvėpus, LC50/4 val/žiurkei nenustatyta, kadangi veikiant maksimaliai
pasiekiamoms koncentracijoms, žiurkės nenugaišo.

Ūmus toksiškumas susilietus su oda

: LD50 : > 5.000 mg/kg - triušis
Nepaskelbtos ataskaitos

Ūminis toksiškumas (kiti patekimo keliai)

: neturima duomenų

Toksiškumas įkvėpus

: netaikomas

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas
Odos dirginimas

: Pakartotinas ar užsitęsęs sąlytis gali sukelti silpną odos dirginimą
Nepaskelbtos ataskaitos

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas
Akių dirginimas

: Nestipriai dirginantis akis
Nepaskelbtos ataskaitos

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas
Jautrinimą

: Žmonės
nestebėta odos jautrinimo reakcijų
Nepaskelbtos ataskaitos

Kartotinių dozių toksiškumas
Kartotinių dozių toksiškumas

: Įkvėpus Negrįžtamieji silikozės padariniai ar simptomai stebėti atliekant
inhaliacinio toksiškumo tyrimus
Nepaskelbtos ataskaitos
Poveikis prarijus Chroninio oralinio toksiškumo bandymų metu negrįžtamo
poveikio nestebėta
Nepaskelbtos ataskaitos

STOT
STOT (vienkartinis poveikis)

: Toksikologinis vertinimas:
Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip specifiškai toksiški konkrečiam
organui po vienkartinio poveikio.

STOT (kartotinis poveikis)

: Toksikologinis vertinimas:
Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip specifiškai toksiški konkrečiam
organui po kartotino poveikio.
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Kancerogeniškumas
Kancerogeniškumas

: žiurkė
Poveikis prarijus
Bandymai su laboratoriniais gyvuliukais neparodė kancerogeninio poveikio.
Nepaskelbtos ataskaitos
pelė
Poveikis prarijus
Bandymai su laboratoriniais gyvuliukais neparodė kancerogeninio poveikio.
Nepaskelbtos ataskaitos

Mutageniškumas
Genotoksiškumas in vitro

: In vitro tyrimai mutgeninio poveikio nerodė
Nepaskelbtos ataskaitos

Genotoksiškumas (in vivo)

: In vivo bandymai nerodė mutageninio poveikio
Nepaskelbtos ataskaitos

Toksiškumas reprodukcijai
Toksiškumas reprodukcijai

: Toksiškumo vaisingumui ir vystymuisi tyrimai neparodė toksinio poveikio
reprodukcijai.
Nepaskelbtos ataskaitos

Neurologinis poveikis
Neurologinis poveikis

: Neurotoksinio poveikio nestebėta

Patirtis su poveikiu žmogui
Patirtis su poveikiu žmogui : Įkvėpimas

: Nestipriai dirginantis kvėpavimo takus.
Nepaskelbtos ataskaitos

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA
Ekotoksiškumas
Vandens sritis (įskaitant nuosėdas)
Toksiškumas žuvims

: LC50 - 96 h : > 10.000 mg/l - Danio rerio (oranžinė zebra)
Nepaskelbtos ataskaitos

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens
bestuburiams.

: EC50 - 24 h : > 1.000 mg/l - Daphnia magna (Dafnija )
Nepaskelbtos ataskaitos
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Ekotoksiškumo vertinimas
Ekotoksiškumo vertinimas

: Šis produktas nepasižymi jokiu žinomu ištirtu neigiamu poveikiu vandens
organizmams

Patvarumas ir skaidomumas
Biologinis skaidomumas
Biologinis skaidomumas

: NESUYRANTIS mineralinis komponentas

Bioakumuliacija
Biokoncentracijos koeficientą (BCF

: Nėra bioakumuliuojanti
Paskelbti duomenys

Judrumas
Žinomas pasiskirstymas aplinkos
komponentuose

: Pagrindinė produkto paskirtis Dirvožemis
Pagrindinė produkto paskirtis Nuosėdos

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS
Produkto šalinimas
Užtvara

: Neturi patekti į aplinką.

Šalinimo patarimai

: Šalinti pagal vietines taisykles.

Pakuotės valymo ir šalinimo patarimai
Patarimas

: Nereikalaujama išvalyti prieš šalinimą.

Kiti duomenys

: Šalinti pagal vietines taisykles.

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ
ADR
rereglamentuojama
RID
rereglamentuojama
IMDG
rereglamentuojama
IATA
rereglamentuojama
ADN / ADNR
rereglamentuojama
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Pastaba: Aukščiau minėti reguliavimo nurodymai yra galiojantys šio lapo išleidimo data. Atsižvelgiant į galimus pavojingų
medžiagų vežimo taisyklių pakeitimus, patartina Jūsų pardavimų biurui patikrinti jų galiojimą.

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ
Notifikacijos statusas
Šie duomenys nėra išsamūs, pateikiami tik informacijai. Papildomos informacijos kreipkitės į tiekėją.
United States TSCA Inventory

: Įtrauktas

Australia Inventory of Chemical Substances (AICS)

: Įtrauktas

Canadian Domestic Substances List (DSL)

: Įtrauktas

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS)

: Įtrauktas

Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)

: Įtrauktas

New Zealand. Inventory of Chemical Substances

: Įtrauktas

16. KITA INFORMACIJA

NB: Šiame dokumente tūkstančiai skaičiuose atskiriami tašku (.), o dešimtainė dalis atskiriama kableliu (,).
Mūsų žiniomis ir įsitikinimu bei remiantis turima informacija, šiame saugos duomenų lape pateikta informacija yra teisinga jos
paskelbimo dieną. Ši informacija pateikiama tik kaip patarimas, siekiant padėti naudotojui tvarkyti, naudoti, įforminti, saugoti,
transportuoti, disponuoti ir išduoti produktą laikantis atitinkamų saugos sąlygų, ir ji negali būti laikoma garantijos arba kokybės
patvirtinimu. Ši informacija turėtų būti naudojama kartu su techniniais lapais, tačiau jų nepakeičia. Todėl ji yra susijusi tik su
nurodytu konkrečiu produktu ir negali būti taikoma, jeigu šis produktas yra naudojamas kartu su kitomis medžiagomis arba kitame
gamybos procese, išskyrus atvejus, kai yra specialiai nurodyta kitaip. Bet kuriuo atveju naudotojas turi vadovautis visais jo veiklai
taikomais teisės aktais.
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