CHLOR
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Chlor
7782-50-5
Żółty gaz o ostrym zapachu
Produkcja substancji
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H270
H280
H315
H319
H335
H400
Zwroty P:
P220
P261
P280
P273
P370+P376
P304+P340

P305+P351+P338

P391
P403+P233
P410+403
P501

Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.
Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Działa drażniąco na skórę.
Działa drażniąco na oczy.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Trzymać/przechowywać z dala od odzieży, materiałami niekompatybilnymi i materiałami
zapalnymi.
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
Unikać uwolnienia do środowiska. Chronić zawory i przyłącza przed olejem i tłuszczem.
W przypadku pożaru: Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku
w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować
płukanie.
Zebrać wyciek.
Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz
międzynarodowymi przepisami.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (ciecz):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

-101,05°C
-34,05°C
1,41 g/dm³
678 kPa
3,21
Rozpuszczalny
b.d.
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LCLO (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

Oparzenia nieodwracalne, ryzyko utraty wzroku.
0,7 mg/m³ 8 godzin.
1,5 mg/m³ 15 minuty.
DANE POŻAROWE

Opis: Materiał utleniający
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

GAZ ZIEMNY
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Metan, etan, propan, butan, izobutan, pentan, izopentan, heksan, heptan, oktan
Mieszanina
Bezbarwny, bezzapachowy gaz
Do celów opałowych, motoryzacyjnych, surowiec chemiczny.
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H220 Skrajnie łatwopalny gaz.
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE
Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (ciecz):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

-183°C
-161°C
0,5÷0,7
w wodzie zaniedbywana – poniżej 3,5%
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LCLO (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

Metan może być absorbowany w ciele w wyniku inhalacji.
Może spowodować nasilenie alergii i wrażliwości na chemikalia oraz dolegliwości astmatycznych.
1800 mg/m3 (Propan), 1900 mg/m3 (butan), 3000 mg/m3 (pentan)
3000 mg/m3 (butan), 2000 mg/m3 (Heptan)
DANE POŻAROWE

Opis: Skrajnie łatwopalny
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

-188 °C
od około 480 °C do około 630 °C
4,4% obj.
14,8% obj.

TLEN CIEKŁY
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Tlen
7782-44-7
Niebieskawa ciecz
Zastosowanie przemysłowe
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H281
H270
Zwroty P:
P220
P244
P282
P370+P376
P336+P315

Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia.
Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.

Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi.
Chronić zawory redukcyjne przed tłuszczem i olejem.
Nosić rękawice izolujące od zimna/maski na twarz/ochronę oczu.
W przypadku pożaru: Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek
Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru. Natycmiast zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarską.
P403 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (ciecz):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

-219°C
-183°C
1,1
39 mg/l
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LCLO (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

Nie są znane toksykologiczne własności produktu
DANE POŻAROWE

Opis: Niepalny
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

WODZIAN HYDRAZYNY 40%-55%
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

hydrazyna, jednowodna
7803-57-8
Bezbarwna ciecz o amoniakalnym zapachu
Zastosowanie przemysłowe
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H350
H331
H311
H302
H314
H318
H317
H400
H410
Zwroty P:
P201
P260
P273
P280
P303+P361+P353

Może powodować raka
Działa toksycznie w następstwie wdychania.
Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Unikać uwalniania do środowiska.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W przypadku kontaktu ze skórą: Natychmiast usunąć/ zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Spłukać skórę pod strumieniem wody/ prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE
Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (ciecz):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

-62 - -31 °C
107 - 109 °C
1.010 - 1.020 kg/m3 , w 20 °C
15 - 20 hPa , w 20 °C
całkowicie rozpuszczalny
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LC50 (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

0,05 (mg/m3)
0,1 (mg/m3)
0,75 mg/l (szczur 4h)
108 mg/kg (szczur)
91 mg/kg (królik)
DANE POŻAROWE

Opis:
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

W kontakcie z produktami niekompatybilnymi może powstać środowisko palne lub wybuchowe
(wydzielanie wodoru)
290 °C
Nie dotyczy
Nie dotyczy

DITLENEK SIARKI
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Ditlenek siarki
7446-09-5
Bezbarwny gaz o nieprzyjemnym zapachu
Zastosowanie przemysłowe
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H280
H314
H331
Zwroty P:
P280
P305+P351+P338

Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Działa toksycznie w następstwie wdychania.

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej
swobodne oddychanie
P310 Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P410+P403 Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (ciecz):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

-75,5 °C
-10,05 °C
2,51 g/L
przy 20 °C: 114 g/L
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LCLO (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

1,3 mg/m3
2,7 mg/m3
2528,5 mg/m3 (szczur)
DANE POŻAROWE

Opis: Produkt nie jest łatwopalny
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

NADTLENEK WODORU 35%
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Nadtlenek wodoru
7722-84-1
Bezzapachowa, bezbarwna ciecz
Zastosowanie przemysłowe
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H271
H332
H302
H314
Zwroty P:
P280
P302+P352
P304+P340

Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.
Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże
powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie
P305+P351+P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE
Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (ciecz):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

-33°C
107°C
1,13 g/cm3
3066 Pa
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LCLO (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

1,5 mg/m3
4 mg/m3
170 mg/m3 (szczur, 30 min)
1026 mg/kg (szczur)
DANE POŻAROWE

Opis: Niepalny, ale jest silnym utleniaczem
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

KWAS AZOTOWY 65% ULTRANAL
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Kwas azotowy(V)
7697-37-2
Bezbarwna lub jasnożółta ciecz o duszącym zapachu
Odczynnik
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE
Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (ciecz):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

-32°C
121°C
6,4 kPa
1,4
Łatwo rozpuszczalny w gorącej wodzie
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LCLO (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

1,4 mg/m³
2,6 mg/m³
b.d.
b.d.
b.d.
DANE POŻAROWE

Opis: Materiał utleniający
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

KWAS SOLNY
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Kwas solny
7647-01-0
Bezbarwna ciecz o ostrym zapachu
Zastosowanie przemysłowe
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H290
H314
H335
Zwroty P:
P304+P340

Może powodować korozję metali.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w
pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):
Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem
wody/prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P309+P311 W PRZYPADKU narażenia lub złego samopoczucia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z
lekarzem.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE
Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (ciecz):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

-20°C
85°C
2 kPa
1,16
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LCLO (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

5 mg/m³
10 mg/m³
5666 ppm (szczur, 0,5 h)
238 do 277 mg/kg (szczur)
>5010 mg/kg (królik)
DANE POŻAROWE

Opis: Niepalny
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

KWAS SIARKOWY (VI)
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Kwas siarkowy (VI), Woda
7664-93-9, 124-38-9
1830
Bezbarwna lub lekko szara, opalizująca, oleista ciecz
Zastosowanie przemysłowe
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Zwroty P:
P305+351+338+315 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. Natychmiast zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P302+361+353+315 W przypadku dostania się na skórę natychmiast usunąć/zdjąć zanieczyszczoną odzież, spłukać skórę
pod strumieniem wody/prysznicem. Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P301+330+331+315 W przypadku połknięcia wypłukać usta, nie wywoływać wymiotów. Natychmiast zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do producenta produktu.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE
Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (ciecz):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

W zależności od stężenia kwasu: -27 – 1,8°C
ok. 326°C
1,83 g/cm3
3,4
Nieograniczone z wydzieleniem dużej ilości ciepła
Rozpuszczalny w etanolu z wydzieleniem dużej ilości ciepła
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LC50 (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
0,05
375 mg/m3
2140 mg/kg (szczur)
b.d.
DANE POŻAROWE

Opis:
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Substancja niepalna. Substancja w podwyższonych temperaturach działa utleniająco, rozpuszcza
metale półszlachetne wydzielając przy tym niebezpieczne tlenki siarki.
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

KWAS SIARKOWY ODPADOWY
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Kwas siarkowy (VI), Kwas arsenowy (V), Arseniany, Woda
Mieszanina
1906
Mętna ciecz barwy jasno-żółtej
Brak
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H350
H302
H332
H314
H411
Zwroty P:
P305+351+338+315

P302+361+353
P280
P314
P273

Może powodować raka
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. Natychmiast zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku dostania się na skórę natychmiast usunąć/zdjąć zanieczyszczoną odzież, spłukać skórę
pod strumieniem wody/prysznicem.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Unikać uwolnienia do środowiska.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (ciecz):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

-39°C
1,60 g/cm3
3,4
Nieograniczone z wydzieleniem dużej ilości ciepła
Rozpuszczalny w etanolu z wydzieleniem dużej ilości ciepła
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LC50 (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu, może powodować raka.
1 mg/m3(Kwas siarkowy), 0,01 mg/m3(Arsen)
3 mg/m3 (Kwas siarkowy),
510 mg/kg (H2SO4, szczur, 2h)
2140 mg/kg (H2SO4, szczur), 8 mg/kg (H3AsO4 szczur)
b.d.
DANE POŻAROWE

Opis: Substancja niepalna.
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

WODOROTLENEK SODU W ROZTWORZE 50%
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Wodorotlenek sodu
1310-73-2
Przeźroczysta ciecz
Zastosowanie przemysłowe
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H290 Może powodować korozję metali.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE
Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (ciecz):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

15°C
1,52 g/cm3
Rozpuszczalny
Rozpuszczalny w alkoholu etylowym, glicerynie.
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LCLO (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

Zakwalifikowany jest jako substancja żrąca, powodująca poważne oparzenia i trudno gojące się rany.
0,5 mg/m3
1 mg/m3
500 mg/kg (królik)
DANE POŻAROWE

Opis: Niepalny
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

PODCHLORYN SODU TECHNICZNY
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Wodorotlenek sodu, węglan sodu
1310-73-2, 497-1-8
Jasno żółta ciecz o zapachu chloru
Zastosowanie przemysłowe
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H290
H314
H335
H400
Zwroty P:
P260
P273
P280
P303+P361+P353

Może powodować korozję metali.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Unikać uwalniania do środowiska.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W przypadku kontaktu ze skórą: Natychmiast usunąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod
strumieniem wody.
P305+P351+P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P310 Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE
Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (ciecz):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

-28,9°C
1200 kg/m3
2,5 kPa
Nieograniczona
b.d.
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LCLO (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

0,7 mg/m3 (chlor), 0,5 mg/m3 (wodorotlenek sodu)
1,5 mg/m3 (chlor), 1 mg/m3 (wodorotlenek sodu)
1050 mg/m3 (szczur)
DANE POŻAROWE

Opis: Substancja niepalna
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

SIARCZAN NIKLAWY
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Siarczan (VI) niklu (II), Kwas siarkowy (VI), Kwas arsenowy (V)
7786-81-4, 7664-93-9, 7778-39-4
3260
Ciemnożółty lub żółtozielony, drobnokrystaliczny proszek
Produkcja czystego siarczanu (VI) niklu (II)
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H350
H341
H360D
H372
H302
H332
H314
H334
H317
H290
H410
Zwroty P:
P202
P314
P501
P273
P405
P406

Może powodować raka
Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki
Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzalne
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Może powodować korozję metali.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zawartość/pojemnik usuwać do producenta produktu.
Unikać uwalniania do środowiska.
Przechowywać pod zamknięciem.
Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję o odpornej powłoce wewnętrznej.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (nasypowa):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

103°C
Nie dotyczy
1,88 g/cm3
Nie dotyczy
Nie dotyczy
W temp 20°C - ok. 1,5g/100g wody
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Arsen i związki arsenu działają toksycznie na układ krążenia, centralny i obwodowy układ nerwowy,
Opis: wątrobę i nerki. Nikiel wywołuje zaburzenia w strukturze kwasów nukleinowych prowadzące do
nowotworów jamy ustnej, gardzieli i płuc oraz egzemę niklową.
NDS: 0,25 mg/m3 (Nikiel), 0,05 mg/m3 (Kwas siarkowy (VI), 0,01 mg/m3 (Arsen)
NDSCh: NDSP: LC50 (inhalacyjnie): 2,48 mg/l (NiSO4, szczur, 4h), 375 mg/m3 (H2SO4, szczur, 4h), 1,15 mg/l (H3AsO4, mysz/samice)
LD50 (doustnie): 361,9 mg/kg (NiSO4, szczur), 2140 mg/kg (H2SO4, szczur), 160,4 mg/kg (H3AsO4, mysz/samice)
LD50 (dermalnie) b.d. (NiSO4), b.d.(H2SO4), 2300 mg/kg (H3AsO4, mysz/samice)
DANE POŻAROWE
Opis: Substancja niepalna
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

KSANTE-NOL ES
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Alkohol etylowy, woda
64-17-5, 732-18-5
Ciecz o barwie fioletowej
Zastosowanie przemysłowe
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
Zwroty P:
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych
źródeł zapłonu. Nie palić.
P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P243 Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.
P264 Dokładnie umyć ręce i twarz po użyciu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P403+P235 Przechowywać w chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P303+361+353 W przypadku dostania się na skórę: Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać wodę
pod strumieniem wody.
P305+351+338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE
Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (ciecz):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

-114°C
78,3°C
0,82 g/cm3
Bardzo dobra
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LC50 (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

1900 mg/m3
39 mg/m3 (mysz, 4h)
3450 mg/m3 (mysz)
6300 mg/m3 (królik)
DANE POŻAROWE

Opis: Wysoce łatwopalny
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

12°C
425°C
3,5 %
15 %

SELEN TECHNICZNY
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Selen, Woda, Tellur
7782-49-2, 124-38-9, 13494-80-9
3077
bezpostaciowy wilgotny proszek o barwie ciemno-szarej
do produkcji związków selenu
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H331
H301
H373
H413
Zwroty P:
P270
P301+310
P314
P405
P501

Działa toksycznie w następstwie wdychania.
Działa toksycznie po połknięciu.
Może powodować uszkodzenie narządów
Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
W przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem
W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Przechowywać pod zamknięciem.
Zawartość/pojemnik usuwać do sprzedawcy substancji.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (nasypowa):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

221°C
685°C
1,88 g/cm3
1,33 Pa
Nie rozpuszcza się
Rozpuszczalny w chloroformie
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Toksyczne działanie selenu jest wielotorowe, m.in. polega na konkurencyjnym działaniu w stosunku do
Opis: siarki zawartej w związkach biologicznie czynnych. Selen kumuluje się w wątrobie, nerkach,
paznokciach, włosach.
NDS: 0,1 mg/m3
NDSCh: 0,3 mg/m3
NDSP: LC50 (inhalacyjnie): 5,67 mg/l (szczur, 4h)
LD50 (doustnie): 5000 mg/kg (szczur)
LD50 (dermalnie) b.d.
DANE POŻAROWE
Opis:
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Podgrzany reaguje z tlenem atmosferycznym, co może być przyczyną pożaru i wybuchu. W wyniku
spalania powstaje toksyczny dla ludzi i środowiska dwutlenek selenu.
Nie oznaczono
Nie oznaczono
Nie oznaczono
Nie oznaczono

OLEJ OPAŁOWY CIĘŻKI
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Pozostałości po destylacji atmosferycznej ( ropa naftowa)
68333-22-2
Ciecz brunatno-brązowa
Paliwo do pieców (kotłów).
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H350
H332
H361
H373

Może powodować raka
Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
Może spowodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego
narażenia
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Zwroty P:
P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P260 Nie wdychać par/rozpylonej cieczy.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P281 Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P331 NIE wywoływać wymiotów.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE
Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (ciecz):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

< 35˚C
>300˚C
>0,90 g/cm3
0,02 – 0,791 kPa
Nierozpuszczalna.
Rozpuszczalniki węglowodorowe, alkohole, etery, disiarczek węgla, czterochlorek węgla, chloroform.
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LC50 (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie
długotrwałego narażenia.
5 mg/m3,
10 mg/m3,
4100 mg/m3 (inhalacyjnie, szczur, 4h)
4320 mg/kg (doustnie, szczur)
>2000 mg/kg (skóra, królik)
DANE POŻAROWE

Opis: Palna ciecz
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

>110˚C
> 220˚C
Nie dotyczy
Nie dotyczy

OLEJ OPAŁOWY RED
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Olej opałowy
68476-33-5
Ciecz brunatno-czarna
Jako opał do kotłów.
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H350
H332
H373
H361
EUH066
H410
Zwroty P:
P201
P260
P273
P281
P308+P313
P501

Może powodować raka
Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
Może powodować uszkodzenie narządów
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Unikać uwalniania do środowiska.
Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady lekarza.
Zawartość/pojemnik usuwać do producenta
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (ciecz):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

<30°C
190°C
<20°C
0,89
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LCLO (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

0,002 mg/m3 (WWA), 10 mg/m3 (siarkowodór)
20 mg/m3 (siarkowodór)
>4320 mg/kg (szczur)
>4100 mg/m3 (szczur)
>2000 mg/kg (szczur)
DANE POŻAROWE

Opis:
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

>67°C
35°C
1,3 %
6,0 %

SMOŁA BRZOZOWA
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Smoła brzozowa
85940-29-0
Czarno-brązowa ciecz
Zastosowanie przemysłowe
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE
Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (ciecz):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

1230 kg/m3
Nierozpuszczalny
Rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LCLO (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

Możliwa nadwrażliwość w przypadku kontaktu ze skórą
DANE POŻAROWE

Opis:
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

120°C
b.d.
b.d.
b.d.

GAZ PROCESOWY Z PIECA KALDO
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Tlenek siarki (IV), woda, azot, dwutlenek węgla, tlen, pyły
Mieszanina
Gaz o ostrym zapachu
Produkcja kwasu siarkowego (VI)
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H331
H314
Zwroty P:
P201
P281
P314
P273

Działa toksycznie w następstwie wdychania.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej
W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Nie wypuszczać do środowiska.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (ciecz):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

Nie oznaczono
Nie oznaczono
Nie oznaczono
Nie dotyczy
2,26
113g/1000 g wody
Rozpuszcza się w benzenie, kwasie octowym, nitrobenzenie, toluenie, acetonie, alkoholach
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LC50 (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

Gaz rozpuszcza się w wydzielinie błon śluzowych tworząc żrący kwas siarkowy (IV).
1,3 mg/m3 (ditlenek siarki)
2,7 mg/m3 (ditlenek siarki)
31,97 mg/m3 (człowiek, 1h)
DANE POŻAROWE

Opis: Gaz niepalny
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

GAZ PROCESOWY Z PIECA ZAWIESINOWEGO
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Tlenek siarki (IV), tlenek siarki (VI), azot, woda, inne
Mieszanina
Gaz o ostrym zapachu
produkcja kwasu siarkowego (VI)
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H331
H314
EUH071
Zwroty P:
P201
P281
P314
P273

Działa toksycznie w następstwie wdychania.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Działa żrąco na drogi oddechowe.
Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej
W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Unikać uwalniania do środowiska.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (ciecz):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

Nie oznaczono
Nie oznaczono
Nie oznaczono
2,26
113g/1000g wody
Rozpuszcza się w benzenie, kwasie octowym, nitrobenzenie, toluenie
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LC50 (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

Gaz działa żrąco na drogi oddechowe - w kontakcie z wydzieliną błon śluzowych tworzy żrący kwas
siarkowy (IV)
1,3 mg/m3 (ditlenek siarki)
2,7 mg/m3 (ditlenek siarki)
31,97 mg/m3 (człowiek, 1h)
DANE POŻAROWE

Opis: Gaz niepalny
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

ELEKTROLIT ODMIEDZIOWANY
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Kwas siarkowy (VI), Siarczan (VI) niklu (II), woda
7664-39-9, 7786-81-4, 7732-18-5
2796
Ciecz barwy jasnozielonej
półprodukt do otrzymywania siarczanu (VI) niklu (II)
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H350
H360D
H341
H314
H318
H334
H317
H373
H290
H412
Zwroty P:
P201
P260
P280
P305+P351+P338

Może powodować raka
Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Może powodować uszkodzenie narządów
Może powodować korozję metali.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do producenta półproduktu
P273 Unikać uwalniania do środowiska
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość :
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

Nie oznaczono
Nie oznaczono
1,1-1,2 g/cm3
2,8 hPa
Bardzo dobra
b.d.
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LC5O (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

0,05 mg/m3 (kwas siarkowy), 0,25 mg/m3 (nikiel), 1,3 mg/m3 (ditlenek siarki), 1 mg/m3 (tritlenek siarki)
- (kwas siarkowy), - (nikiel), 2,7 mg/m3 (ditlenek siarki), 3 mg/m3 (tritlenek siarki)
510 mg/m3 (H2SO4, szczur, 2h)
2140 mg/kg (H2SO4, szczur, 2h)
b.d.
DANE POŻAROWE

Opis: Półprodukt niepalny
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

MIEDŹ GĄBCZASTA
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Arsenki miedzi (I) i (II), tlenek antymonu (III), Siarczan (VI) miedzi (II), inne
Mieszanina
3288
proszek o barwie czarnej, niepodatny na pylenie
Produkcja miedzi, arsenu
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H350
H360D
H301
H331
H373
H334
H317
H410
Zwroty P:
P201
P281
P314
P501
P273

Może powodować raka
Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
Działa toksycznie po połknięciu.
Działa toksycznie w następstwie wdychania.
Może powodować uszkodzenie narządów
Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej
W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zawartość/pojemnik usuwać do producenta półproduktu.
Unikać uwalniania do środowiska.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (nasypowa):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

Nie oznaczono
Nie dotyczy
1,3-1,6 Mg/m3
Praktycznie nierozpuszczalna
b.d.
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LCLO (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

Półprodukt drażniący, toksyczny, uszkadza: naczynia włosowate, układ naczyniowy, mięsień sercowy,
wątrobę, nerki, układ nerowowy, wywołuje niedokrwistość.
0,2 mg/m3 (miedź), 0,01 mg/m3 (arsen), 0,05 mg/m3 (ołów), 0,5 mg/m3 (antymon)
1,5 mg/m3 (Antymon)
>5 mg/l (PbO, szczur)
14,6 mg/kg (As2O3, szczur), >2000 mg/kg (PbO, szczur)
>2000 mg/kg (PbO, szczur)
DANE POŻAROWE

Opis: Substancja niepalna
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

KONCENTRAT PB
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Siarczki ołowiu (II, IV), siarczki arsenu (III, V), inne
Mieszanina
3077
Szlam, barwy czarnej, niepodatny na pylenie
Odzysk metali
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H360Df
H373
H301
H331
H410
Zwroty P:
P202
P281
P314
P501
P273

Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
Może powodować uszkodzenie narządów
Działa toksycznie po połknięciu.
Działa toksycznie w następstwie wdychania.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej
W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zawartość/pojemnik usuwać jako odpad niebezpieczny.
Unikać uwalniania do środowiska.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (nasypowa):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

Nie oznaczono
Nie dotyczy
1,3 do 1,5 Mg/m3
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Praktycznie nie rozpuszczalne
B.d.
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LCLO (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

Arsen i związki arsenu działają toksycznie na układ krążenia, centralny i obwodowy układ nerwowy,
wątrobę i nerki.
Ołów i jego związki uszkadzają obwodowy i ośrodkowy układ nerwowy oraz wywołują niedokrwistość.
Gromadzą się w ustroju przeważnie w kościach, nerkach i innych tkankach.
0,01 mg/m3 (arsen), 0,05 mg/m3 (ołów), 0,2 mg/m3 (miedź)
185 mg/kg (As2S3, szczur)
936 mg/kg (As2S3, szczur)
DANE POŻAROWE

Opis: Półprodukt niepalny
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

KONCENTRAT PB ZN PE
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Tlenek cynku (II), Tlenki ołowiu (II, IV), Tlenki, siarczany i węglany metali, inne
Mieszanina
3288
sypki proszek o barwie szaro-żółtej
surowiec w procesie produkcji cynku i ołowiu oraz ich związków chemicznych
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H350
H360Df
H302
H332
H373
H410
Zwroty P:
P202
P314
P501
P273

Może powodować raka
Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
Może powodować uszkodzenie narządów
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zawartość/pojemnik usuwać do producenta półproduktu.
Unikać uwolnienia do środowiska
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (nasypowa):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

ZnO - 1970°C z sublimacją, PbO2 - 290°C z rozkładem
Nie dotyczy
1,2-2,3 Mg/m3
Trudno rozpuszczalny
Bak danych
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LC50 (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

Tlenek arsenu (V) działa toksycznie na układ krążenia, centralny obwodowy układ nerwowy, wątrobę i
nerki.
Tlenki ołowiu uszkadzają centralny układ nerwowy oraz wywołują niedokrwistość. Ołów gromadzi się w
ustroju przeważnie w kościach, nerkach i innych tkankach.
5 mg/m3 (tlenek cynku), 0,05 mg/m3 (ołów), 0,01 mg/m3 (arsen)
10 mg/m3 (tlenek cynku),
2,5 mg/l (ZnO, mysz)
8 mg/kg (As2O5, szczur), >10000 mg/kg (PbO, szczur)
DANE POŻAROWE

Opis: Niepalny
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Temperatura zapłonu:
Temperatura zapłonu:
Temperatura zapłonu:

KONCENTRAT PB ZN PK
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Tlenek cynku (II), Tlenki ołowiu (II, IV), Tlenki, węglany metali, inne
Mieszanina
3288
sypki proszek o barwie szaro-żółtej
surowiec w procesie produkcji cynku i ołowiu oraz ich związków chemicznych
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H350
H360Df
H302
H332
H373
H410
Zwroty P:
P202
P314
P501
P273

Może powodować raka
Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
Może powodować uszkodzenie narządów
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zawartość/pojemnik usuwać do producenta półproduktu.
Unikać uwolnienia do środowiska
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (nasypowa):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

ZnO - 1970°C z sublimacją, PbO2 - 290°C z rozkładem
Nie dotyczy
1,2-2,3 Mg/m3
Trudno rozpuszczalny
Bak danych
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LC50 (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

Tlenek arsenu (V) działa toksycznie na układ krążenia, centralny obwodowy układ nerwowy, wątrobę i
nerki.
Tlenki ołowiu uszkadzają centralny układ nerwowy oraz wywołują niedokrwistość. Ołów gromadzi się w
ustroju przeważnie w kościach, nerkach i innych tkankach.
5 mg/m3 (tlenek cynku), 0,05 mg/m3 (ołów), 0,01 mg/m3 (arsen)
10 mg/m3 (tlenek cynku),
2,5 mg/l (ZnO, mysz)
8 mg/kg (As2O5, szczur), >10000 mg/kg (PbO, szczur)
DANE POŻAROWE

Opis: Niepalny
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Temperatura zapłonu:
Temperatura zapłonu:
Temperatura zapłonu:

ZAWIESINA SZLAMÓW ANODOWYCH
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Siarczan ołowiu (II), siarczan miedzi (II), kwas siarkowy, inne
Mieszanina
Ciemnoszary szlam o postaci mazistej, ciastowatej
Odzysk metali
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H350
H360Df
H302
H332
H373
H314
H318
H290
Zwroty P:
P201
P281
P314
P273

Może powodować raka
Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
Może powodować uszkodzenie narządów
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Może powodować korozję metali.
Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej
W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Unikać uwalniania do środowiska.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość :
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

Nie oznaczono
>100°C
3 Mg/m3
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Osad nierozpuszczalny, przesącz miesza się bez ograniczeń
b.d.
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LC50 (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

Tlenek arsenu (V) działa toksycznie na układ krążenia, centralny i obwodowy układ nerwowy, wątrobę
i nerki. Siarczan (VI) ołowiu (II) uszkadza centralny układ nerwowy oraz wywołuje niedokrwistość.
0,01 mg/m3 (arsen), 0,05 mg/m3 (ołów), 0,2 mg/m3 (miedź)
510 mg/m3 (H2SO4, szczur, 2h)
8 mg/kg (As2O5, szczur), >300 mg/kg (CuSO4, szczur), 2140 mg/kg (H2SO4, szczur)
DANE POŻAROWE

Opis: Niepalny
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Żużel Pb
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Siarczki ołowiu (II, IV), Siarczki arsenu (III, V), Siarczek kadmu (II), Węglany, krzemiany, siarczki, inne
Mieszanina
3077
Odpad w postaci kruszywa barwy od szarej do czarnej
Odzysk ołowiu
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H360f
H373
H301
H331
H411
Zwroty P:
P201
P281
P314
P501
P273

Może działać szkodliwie na płodność.
Może powodować uszkodzenie narządów
Działa toksycznie po połknięciu.
Działa toksycznie w następstwie wdychania.
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej
W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zawartość/pojemnik usuwać do producenta
Unikać uwalniania do środowiska.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (nasypowa):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

Nie oznaczono
Nie dotyczy
2-2,3 Mg/m3
Praktycznie nierozpuszczalny
b.d.
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Arsen i związki arsenu działają toksycznie na układ krążenia, centralny i obwodowy układ nerwowy,
Opis: wątrobę i nerki.
Ołów i jego związku uszkadzają obwodowy i ośrodkowy układ nerwowy oraz wywołują niedokrwistość.
NDS: 0,01 mg/m3 (arsen), 0,05 mg/m3 (ołów)
NDSCh: NDSP: LCLO (inhalacyjnie): LD50 (doustnie): 185 mg/kg (As2S3, szczur), 7080 mg/kg (CdS, szczur)
LD50 (dermalnie) 936 mg/kg (As2S3, szczur)
DANE POŻAROWE
Opis: Niepalny
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

BENZYNA: BEZOŁOWIOWA, EKSTRAKCYJNA
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa)
64742-49-0
Bezbarwna ciecz
Rozpuszczalnik
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H225
H304
H315
H336
H361
H411
Zwroty P:
P201
P210
P280
P301+P310
P403+P233
P501
Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (ciecz):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
Działa drażniąco na skórę.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/ otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie
wzbronione.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z
lekarzem.
Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Zawartość/pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE
< -20˚C
70 – 130˚C
0,780 g/cm3
>3
Nie dotyczy
Nie dotyczy
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LCLO (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

500 mg/m3
1500 mg/m3
> 5610 mg/m3 (szczur, 4h)
>5000 mg/kg (szczur)
>2000 mg/kg (królik)
DANE POŻAROWE

Opis: Ciecz wysoce łatwopalna
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

<0˚C
> 250˚C
Nie dotyczy
Nie dotyczy

ACETYLEN
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Acetylen
000074-86-2
Bezbarwny gaz o zapachu czosnku
Przemysłowe i zawodowe.
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H220
H280
EUH006
Zwroty P:
P210

Skrajnie łatwopalny gaz.
Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Produkt wybuchowy z dostępem lub bez dostępu powietrza.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących
powierzchni. – Palenie wzbronione.
P377 W przypadku pożaru w wyniku wycieku gazu: Nie gasić, o ile nie można bezpiecznie zahamować
wycieku.
P381 Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne.
P403 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (ciecz):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

-80.8°C
-84°C
44 bar
0,9
1185 mg/l
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LCLO (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

Nie są znane żadne właściwości toksyczne produktu.
DANE POŻAROWE

Opis: Narażenie na działanie ognia może spowodować rozerwanie / wybuch pojemnika.
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

b.d.
325°C
2,3%
100%

PYŁY ANODOWE
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Sole kwasu arsenowego (V), tlenki ołowiu (II, IV), tlenek arsenu (III), siarczan (IV, VI) wapnia, inne
Mieszanina
Sypki proszek o barwie jasno szarej do szarej
W procesie przygotowania wsadu przy produkcji miedzi
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H350
H360Df
H301
H332
H314
H318
H373
H410
Zwroty P:
P202
P281
P314
P501
P273

Może powodować raka
Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
Działa toksycznie po połknięciu.
Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Może powodować uszkodzenie narządów
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej
W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zawartość/pojemnik usuwać do producenta
Unikać uwalniania do środowiska.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (nasypowa):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
0,3-0,5 Mg/m3
Trudno rozpuszczalny
b.d.
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Arsen i związki arsenu działają toksycznie na układ krążenia, centralny i obwodowy układ nerwowy,
Opis: wątrobę i nerki.
Ołów i jego związku uszkadzają obwodowy i ośrodkowy układ nerwowy oraz wywołują niedokrwistość.
NDS: 5 mg/m3 (tlenek cynku), 0,05 mg/m3 (ołów), 0,01 mg/m3 (arsen)
NDSCh: 10 mg/m3 (tlenek cynku)
NDSP: LCLO (inhalacyjnie): 2,5 mg/l (ZnO, mysz)
80 mg/kg (PbHAsO4, szczur), >10000 mg/kg (PbO, szczur), >5000 mg/kg (ZnO, szczur), 14,6 mg/kg
LD50 (doustnie):
(As2O3, szczur)
LD50 (dermalnie) DANE POŻAROWE
Opis: Niepalny
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

ŻUŻEL ODPADOWY Z PIECA KALDO
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Związki ołowiu, tlenek telluru (VI), tlenek antymonu (III), inne
Mieszanina
Żużel w postaci nieregularnych kawałków
Odzysk metali
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H301
H332
H373
H315
H319
Zwroty P:
P201
P281
P304+P340

Działa toksycznie po połknięciu.
Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
Może powodować uszkodzenie narządów
Działa drażniąco na skórę.
Działa drażniąco na oczy.

Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże
powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P273 Unikać uwalniania do środowiska.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (ciecz):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

1000°C
Nie oznaczono
Praktycznie nierozpuszczalny
Nie oznaczono
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Arsen i związki arsenu działają toksycznie na układ krążenia, centralny i obwodowy układ nerwowy,
Opis: wątrobę i nerki.
Ołów i jego związku uszkadzają obwodowy i ośrodkowy układ nerwowy oraz wywołują niedokrwistość.
NDS: 0,05 mg/m3 (srebro), 0,05 mg/m3 (ołów), 0,01 mg/m3 (arsen), 0,2 mg/m3 (miedź)
NDSCh: NDSP: LCLO (inhalacyjnie): 5 mg/l (Cu2O, szczur), 5 mg/l (PbO, szczur),
LD50 (doustnie): 0,47 g/kg (Cu2O, szczur), 14,6 mg/kg (As2O3, szczur), 2000 mg/kg (PbO, szczur),
LD50 (dermalnie) DANE POŻAROWE
Opis: Niepalny
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

SPIEKI Z KD
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Tlenki ołowiu (II, IV), tlenek cynku (II), tlenek arsenu (III), tlenki miedzi (I, II), inne
Mieszanina
Wilgotny szlam o barwie od popielatej do ciemnoszarej
Odzysk metali
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H350
H341
H360Df
H300
H331
H315
H319
H373
H410
Zwroty P:
P202
P301+P310
P304+P340

Może powodować raka
Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność
Połknięcie grozi śmiercią.
Działa toksycznie w następstwie wdychania.
Działa drażniąco na skórę.
Działa drażniąco na oczy.
Może powodować uszkodzenie narządów
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże
powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P281 Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej
P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P273 Unikać uwalniania do środowiska
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (nasypowa):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

ZnO -1970°C z sublimacją, PbO2 -290°C z rozkładem
Nie dotyczy
2,94 g/cm3
Trudno rozpuszczalne
b.d.
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LC50 (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

Tlenek arsenu działa toksycznie na układ krążenia, centralny i obwodowy układ nerwowy, wątrobę i
nerki. Tlenki ołowiu uszkadzają centralny układ nerwowy oraz wywołują niedokrwistość.
0,05 mg/m3 (ołów), 0,01 mg/m3 (arsen), 0,2 mg/m3 (miedź), 5 mg/m3 (tlenek cynku)
10 mg/m3 (tlenek cynku)
2,5 mg/l (ZnO, mysz)
>10000 mg/kg (PbO, szczur), >5000 mg/kg (ZnO, szczur), 14,6 mg/kg (As2O3, szczur)
DANE POŻAROWE

Opis: Nie palny
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

SZLAM VENTURI
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Związki ołowiu, związki srebra, selenki, arsenian (V) ołowiu (II), inne
Mieszanina
Bezpostaciowy wilgotny proszek o barwie czarnej, niepodatny na pylenie
Odzysk metali
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H350
H360Df
H301
H331
H318
H373
H410
Zwroty P:
P202
P281
P314
P305+351+338

Może powodować raka
Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
Działa toksycznie po połknięciu.
Działa toksycznie w następstwie wdychania.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Może powodować uszkodzenie narządów
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej
W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe,
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do producenta
P273 Unikać uwalniania do środowiska.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (ciecz):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

Nie oznaczono
Nie oznaczono
Nie oznaczono
Nie oznaczono
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Arsen i związki arsenu działają toksycznie na układ krążenia, centralny i obwodowy układ nerwowy,
Opis: wątrobę i nerki.
Ołów i jego związku uszkadzają obwodowy i ośrodkowy układ nerwowy oraz wywołują niedokrwistość.
NDS: 0,05 mg/m3 (srebro), 0,05 mg/m3 (ołów), 0,01 mg/m3 (arsen), 0,2 mg/m3 (miedź)
NDSCh: NDSP: LC50 (inhalacyjnie): >5 mg/l (PbO, szczur)
LD50 (doustnie): 80 mg/kg (Pb3(AsO4)2, szczur), >2000 mg/kg (PbO, szczur)
LD50 (dermalnie) DANE POŻAROWE
Opis: Nie palny
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

ŻYWICA DERAKANE
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Styren
1000-42-5
Żółta ciecz o ostrym zapachu
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H223
H302
H315
H319

Aerozol łatwopalny.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na skórę.
Działa drażniąco na oczy.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (ciecz):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

-30°C
1,05g/cm3
3,6
Nierozpuszczalny
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LC50 (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

50 mg/m3
200 mg/m3
12000 mg/kg (szczur)
2650 mg/kg (szczur)
DANE POŻAROWE

Opis: Łatwopalna ciecz i para
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

35°C
489,9°C
1,1%
8%

ŻUŻEL KONWERTOROWY /P3
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Związki żelaza, miedź metaliczna, tlenek krzemu (IV), związki ołowiu, inne
Mieszanina
Żużel w postaci płynnej, a po ostygnięciu i pokruszeniu w postaci nieregularnych kawałków
Odzysk metali
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H350i
H360Df
H373
H317
H411
Zwroty P:
P201
P281
P304+P340

Wdychanie może spowodować raka.
Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
Może powodować uszkodzenie narządów
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże
powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodnie oddychanie
P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P273 Unikać uwalniania do środowiska.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (ciecz):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

1000°C
Nie oznaczono
Praktycznie nierozpuszczalny
B.d.
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LCLO (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

Ołów i jego związki uszkadzają obwodowy i ośrodkowy układ nerwowy oraz wywołują niedokrwistość.
0,05 mg/m3 (ołów), 0,2 mg/m3 (miedź), 5 mg/m3 (tlenek cynku), 0,25 mg/m3 (nikiel)
10 mg/m3 (tlenek cynku),
5 mg/l (Cu2O, szczur), >5 mg/l (PbO, szczur)
>2500 mg/kg (Cu2O, szczur), >2000 mg/kg (PbO, szczur), >5000 mg/kg (NiO, szczur)
DANE POŻAROWE

Opis: Nie palne
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

ŻUŻEL KONWERTOROWY /P23
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Związki ołowiu, miedź metaliczna, tlenek miedzi (I), związki żelaza, tlenek krzemu (IV), inne
Mieszanina
Żużel w postaci płynnego stopu, a po pokruszeniu w postaci nieregularnych kawałków.
Odzysk metali
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H350
H360Df
H302
H317
H373
H410
Zwroty P:
P201
P281
P304+P340

Może powodować raka
Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Może powodować uszkodzenie narządów
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże
powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P273 Unikać uwalniania do środowiska.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (ciecz):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

1130 – 1330°C
Nie oznaczono
Praktycznie nierozpuszczalny
b.d.
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Ołów i jego związki uszkadzają obwodowy i ośrodkowy układ nerwowy oraz wywołują niedokrwistość.
Opis: Arsen i związki arsenu działają toksycznie na układ krążenia, centralny i obwodowy układ nerwowy,
wątrobę i nerki
NDS: 0,05 mg/m3 (ołów), 0,2 mg/m3 (miedź), 5 mg/m3 (tlenek cynku), 0,25 mg/m3 (niekiel), 0,01 mg/m3 (arsen)
NDSCh: 10 mg/m3 (tlenek cynku)
NDSP: LCLO (inhalacyjnie): 5 mg/l (Cu2O, szczur), >5 mg/l (PbO, szczur)
LD50 (doustnie): 0,47 g/kg (Cu2O, szczur), >2000 mg/kg (PbO, szczur), >5000 mg/kg (NiO, szczur)
LD50 (dermalnie) >2000 mg/kg (Cu2O, szczur), >2000 mg/kg (PbO, szczur)
DANE POŻAROWE
Opis: Niepalny
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

OŁÓW SUROWY
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Ołów, Arsen, Tal, inne
Mieszanina
Produkt w postaci płyt barwy szaroniebieskiej
Produkcja ołowiu rafinowanego
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE
Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (ciecz):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

327°C
1750°C
Nierozpuszczalny
b.d.
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Ołów i jego związki uszkadzają obwodowy i ośrodkowy układ nerwowy oraz wywołują niedokrwistość.
Opis: Arsen i związki arsenu działają toksycznie na układ krążenia, centralny i obwodowy układ nerwowy,
wątrobę i nerki
0,05 mg/m3 (ołów), 0,01 mg/m3 (arsen), 0,2 mg/m3 (miedź), 0,1 mg/m3 (tal), 0,5 mg/m3 (antymon), 2
NDS:
mg/m3 (cyna), 0,05 mg/m3 (srebro)
NDSCh: 0,3 mg/m3 (tal)
NDSP:
LCLO (inhalacyjnie): >5 mg/l (tlenek ołowiu (II), szczur, 4h)
LD50 (doustnie): >2000 mg/kg (tlenek ołowiu (II), szczur), 15 mg/kg (arsen, szczur)
LD50 (dermalnie) >2000 mg/kg (tlenek ołowiu (II), szczur)
DANE POŻAROWE
Opis: Niepalny
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

KONCENTRAT PT - PD
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Pallad, platyna, miedź, tellur, złoto, inne
Mieszanina
3077
Proszek barwy czarnej
Otrzymywanie czystych metali i związków
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H302
H360
H373
H410
Zwroty P:
P202
P264
P270
P301+312

Działa szkodliwie po połknięciu.
Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki
Może powodować uszkodzenie narządów
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
Dokładnie umyć ręce i twarz po użyciu.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub
lekarzem.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P273 Unikać uwalniania do środowiska.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (ciecz):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

Nie oznaczono
Nie oznaczono
Nie rozpuszczalny
b.d.
DANE TOKSYKOLOGICZNE
(platyna)

Opis:
TLV-TWA:
NDSCh:
NDSP:
LCLO (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

1 mg/m3 (platyna), 0,1 mg/m3 (srebro metaliczne)
5000 mg/kg (selen, szczur), 83 mg/kg (tellur, szczur)
DANE POŻAROWE

Opis: Niepalny
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

ŻUŻEL ANODOWY
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji: Miedź metaliczna, tlenek miedzi (I), arseniany wapnia, związki ołowiu, inne
CAS - nr: Mieszanina
UN - nr: 3077
Żużel w postaci płynnej o pomarańczowej barwie, a po ostygnięciu i pokruszeniu w postaci
Opis substancji:
nieregularnych kawałków
Zastosowanie: Odzysk metali
KLASYFIKACJA
Zwroty H:
H350
H360Df
H373
H317
H302
H332
H410
Zwroty P:
P201
P281
P304+P340

Może powodować raka
Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
Może powodować uszkodzenie narządów
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa szkodliwie w następstwie wdychania
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na
świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P273 Unikać uwalniania do środowiska.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość :
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

1000°C
Nie oznaczono
Żużel pierwszy 3,7, żużel sodowy: 3,6 żużel z PAS: 3,4, żużel z PAO: 4,6 g/cm3
Praktycznie nierozpuszczalny
b.d.
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Arsen i związki arsenu działają toksycznie na układ krążenia, centralny i obwodowy układ nerwowy,
Opis: wątrobę i nerki.
Ołów i jego związku uszkadzają obwodowy i ośrodkowy układ nerwowy oraz wywołują niedokrwistość.
NDS: 0,01 mg/m3 (arsen), 0,05 mg/m3 (ołów), 0,2 mg/m3 (miedź)
NDSCh: NDSP: LCLO (inhalacyjnie): 5 mg/l (Cu2O, szczur, 4h), >5,05 mg/l (PbO, szczur, 4h), >5700 g/m3 (ZnO, szczur, 4h)
298 mg/kg (Ca3As2O8, szczur), 1340 m/kg (Cu2O, szczur), >2000 mg/kg (PbO, szczur), >5000 mg/kg
LD50 (doustnie):
(ZnO, szczur)
LD50 (dermalnie) 2400 mg/kg (Ca3As2O8, szczur), >2000 mg/kg (Cu2O, szczur)
DANE POŻAROWE
Opis: Niepalny
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

MIEDŹ KASKADOWA
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Miedź, arsen, ołów, nikiel, inne
Mieszanina
Półprodukt w postaci płyt
Odzysk miedzi
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H302
H332
H411
Zwroty P:
P201
P304+P340

Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże
powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P281 Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej
P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P273 Unikać uwalniania do środowiska.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (ciecz):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

1059°C
>300°C
Nierozpuszczalny
b.d.
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LCLO (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

Arsen i związki arsenu działają toksycznie na układ krążenia, centralny i obwodowy układ nerwowy,
wątrobę i nerki.
0,2 mg/m3 (miedź), 0,01 mg/m3 (arsen)
1-5 g/m3 (Cu, skóra)
>300 mg/kg (Cu, szczur), 763 mg/kg (As, szczur)
>2000 mg/kg (Cu, królik)
DANE POŻAROWE

Opis: Niepalny
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
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TIOMOCZNIK
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Tiomocznik
62-56-6
Ciało krystaliczne, barwy białek bez zapachu.
Zastosowanie przemysłowe
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H351
H361d
H302
H411
Zwroty P:
P201
P281
P273
P308+313
P405
P501

Podejrzewa się, że powoduje raka
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej
Unikać uwalniania do środowiska.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Przechowywać pod zamknięciem.
Zawartość/pojemnik usuwać do producenta
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (nasypowa):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

171-184°C
640 kg/m3
25 mmHg
136 g/l wody
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LCLO (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

100 mg/kg (szczur)
125 mg/kg (szczur)
100 mg/kg (królik)
DANE POŻAROWE

Opis: Ryzyko eksplozji pyłu
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

b.d.
440°C
b.d.
b.d.

PYŁY PTR
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Tlenek miedzi (II), tlenki siarczany węglany wapnia i żelaza, arsenian (V) wapnia, inne
Mieszanina
Sypki proszek o barwie ciemnoszarej
W procesie przygotowania wsadu przy produkcji miedzi
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H350
H360Df
H301
H332
H319
H373
H410
Zwroty P:
P202
P281
P314
P501
P273
P202

Może powodować raka
Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
Działa toksycznie po połknięciu.
Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
Działa drażniąco na oczy.
Może powodować uszkodzenie narządów
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej
W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zawartość/pojemnik usuwać do producenta
Unikać uwalniania do środowiska
Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (nasypowa):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

0,66 g/cm3
Trudno rozpuszczalny
b.d.
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Arsen i związki arsenu działają toksycznie na układ krążenia, centralny i obwodowy układ nerwowy,
Opis: wątrobę i nerki.
Ołów i jego związku uszkadzają obwodowy i ośrodkowy układ nerwowy oraz wywołują niedokrwistość.
NDS: 5 mg/m3 (tlenek cynku), 0,05 mg/m3 (ołów), 0,01 mg/m3 (arsen), 0,2 mg/m3 (miedź)
NDSCh: 10 mg/m3 (tlenek cynku)
NDSP: LCLO (inhalacyjnie): 2,5 mg/l (ZnO, mysz)
LD50 (doustnie): >10000 mg/kg (PbO, szczur), >5000 mg/kg (ZnO, szczur)
LD50 (dermalnie) DANE POŻAROWE
Opis: Nie palne
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Ren w ścieku kwaśnym
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Kwas siarkowy (VI), ditlenek siarki, woda, związki arsenu, inne
Mieszanina
Ciecz barwy jasno-szarej
Odzysk renu
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H314
H335
Zwroty P:
P260
P280
P305+351+338

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe,
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P273 Unikać uwalniania do środowiska
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość:
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

Nie określono
100°C
1,02°C
3,4
Bardzo dobra
b.d.
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LCLO (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

1 mg/m3 (kwas siarkowy (VI)), 1,3 mg/m3 (ditlenek siarki), 0,01 mg/m3 (Arsen)
3 mg/m3 (kwas siarkowy), 2,7 mg/m3 (ditlenek siarki)
510 mg/m3 (szczur, 2h)
2140 mg/kg (szczur)
DANE POŻAROWE

Opis: Niepalny
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

ŚCIEKI KWAŚNE
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Woda, jony SO4, jony Cl, kwas arsenowy (V), siarczan (VI) cynku (II), inne
Mieszanina
Mętna ciecz barwy białej do czerwonej
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H314
H412
Zwroty P:
P201
P260
P305+P351+P338
P280
P314
P273

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
Nie wdychać pyłu rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Unikać uwalniania do środowiska
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (ciecz):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

Nie oznaczono
100°C
1,13 g/cm3
Dobra
b.d.
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LCLO (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

0,05 mg/m3 (kwas siarkowy (VI))
510 mg/m3 (H2SO4, szczur)
510 mg/m3 (H2SO4, szczur)
DANE POŻAROWE

Opis: Niepalny
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

KALAFONIA SOSNOWA BALSAMICZNA
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Kalafonia
8050-09-7
Przeźroczysta, lekko żółtawa szklista masa
Formulacja przemysłowa.
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H317
Zwroty P:
P261
P280
P302+P352
P333+P313

Może powodować reakcję alergiczną skóry

Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (ciecz):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

66,5-93,4°C
Nierozpuszczalny
b.d.
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LCLO (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

b.d.
2800 mg/kg (szczur)
> 2000 mg/kg (szczur)
DANE POŻAROWE

Opis: Nie jest łatwo palny
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

> 200°C
b.d.
b.d.
b.d.

KATALIZATOR KWASU SIARKOWEGO
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Amorficzny dwutlenek krzemu, Krzemionka, Siarczan potasu, Siarczan cezu, Pentatlenek diwanadu,
Siarczan sodu, Wodorosiarczan (VI) potasu
231-545-4, 293-303-4, 231-915-5, 233-662-6, 215-239-8, 231-820-9, 231-594-1
Zielono żółte granulki
Katalizator kwasu siarkowego
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H341
H361
H315
H318
H373
H412
Zwroty P:
P273
P280
P305+351+338

Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki
Działa drażniąco na skórę.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Może powodować uszkodzenie narządów
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Unikać uwalniania do środowiska.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (ciecz):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

Krzemionka powyżej 1600°C, siarczany alkaliczne powyżej 300°C
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LCLO (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

2,08 mg/l (amorficzny dwutlenek krzemu, szczur), >2,08 mg/l (krzemionka, szczur)
>5000 mg/kg (amorficzny dwutlenek krzemu, szczur), >5000 mg/kg (krzemionka, szczur)
>2000 (krzemionka, królik)
DANE POŻAROWE

Opis: Produkt niepalny
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

WAPNO HYDRATYZOWANE
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Diwodorotlenek wapnia
1305-62-0
Bezzapachowy biały proszek
Zastosowanie przemysłowe
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H315
H318
H335
Zwroty P:
P102
P261
P280
P302+352
P304+340

Działa drażniąco na skórę.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Chronić przed dziećmi.
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W przypadku dostania się na skórę: umyć dużą ilością wody.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże
powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P305+351+338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można e łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do producenta
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE
Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (ciecz):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

>450°C
Nie dotyczy
1845 mg/dm3
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LCLO (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

2 mg/m3
>2000 mg/kg (szczur)
>2500 mg/kg (królik)
DANE POŻAROWE

Opis: Niepalny
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

WĘGLAN SODU
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Węglan disodu
497-19-8
Ciało stałe – drobnokrystaliczny proszek barwy białej do lekko brunatnej
Hutnictwo żelaza i metali nieżelaznych.
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H319
Zwroty P:
P264
P280
P305 + P351 + P338

Działa drażniąco na oczy.

Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (ciecz):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

wyższa niż 300 °C.
Nie dotyczy
2,52-2,53
212,5g/l
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LCLO (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

10 mg/m3
2300 mg/m3 (szczur)
2800 mg/kg (szczur)
2000 mg/kg (królik)
DANE POŻAROWE

Opis: Substancja jest niepalna
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

węglan sodu jest substancją nieorganiczną.
Nie należy spodziewać się temperatury samozapłonu poniżej 400°C.
Substancja nie stwarza zagrożenia wybuchowego,
Substancja nie stwarza zagrożenia wybuchowego.

SZLAMY ZAWIERAJĄCE SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE Z INNEGO NIŻ BIOLOGICZNE
OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Sole kwasu arsenowego (V), związki ołowiu, związki miedzi, związki cynku
Mieszanina
3077
Szlam barwy białej do brunatnej
Nie dotyczy, odpad składowany
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H350
H360Df
H373
H412
Zwroty P:
P201
P281
P314
P273

Może powodować raka
Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
Może powodować uszkodzenie narządów
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej
W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Unikać uwalniania do środowiska.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (ciecz):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

Nie oznaczono
100°C
Praktycznie nierozpuszczalny
b.d.
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Arsen i związki arsenu działają toksycznie na układ krążenia, centralny i obwodowy układ nerwowy,
Opis: wątrobę i nerki.
Ołów i jego związku uszkadzają obwodowy i ośrodkowy układ nerwowy oraz wywołują niedokrwistość.
NDS: 0,01 mg/m3 (arsen), 0,05 mg/m3 (ołów), 10 mg/m3 (pyły gipsu)
NDSCh: NDSP: LCLO (inhalacyjnie): LD50 (doustnie): 20 mg/kg (Ca3(AsO4)2, szczur)
LD50 (dermalnie) 2400 mg/kg (Ca3(AsO4)2, szczur)
DANE POŻAROWE
Opis: Niepalny
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

ELEKTROLIT HW
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Kwas siarkowy (VI), siarczan (VI) miedzi (II), siarczan (VI) niklu (II), woda, inne
Mieszanina
Ciecz barwy niebieskiej
Półprodukt do otrzymywania miedzi katodowej
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H350
H360D
H341
H314
H318
H334
H317
H373
H290
H411
Zwroty P:
P201
P260
P280
P305+351+338

Może powodować raka
Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu
Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Może powodować uszkodzenie narządów
Może powodować korozję metal
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do producenta.
P273 Unikać uwalniania do środowiska.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (ciecz):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

Nie oznaczono
Nie oznaczono
1,2 g/cm3
Bardzo dobra
b.d.
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LCLO (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

0,2 mg/m3 (miedź), 0,01 mg/m3 (arsen), 0,25 mg/m3 (nikiel), 0,05 mg/m3 (kwas siarkowy (VI)), 1,3 mg/m3
(ditlenek siarki), 1 mg/m3 (tritlenek siarki)
2,7 mg/m3 ditlenek siarki, 3 mg/m3 tritlenek siarki
510 mg/m3 (H2SO4, szczur, 2h), 1-5 g/m3 (CuSO4, szczur), 2,48 g/l (NiSO4, szczur)
2140 mg/kg (H2SO4, szczur), >300 mg/kg (CuSO4, szczur), 361 mg/kg (NiSO4, szczur)
>2000 mg/kg (CuSO4, królik), >100 mg/kg (NiSO4, szczur)
DANE POŻAROWE

Opis: Niepalny
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

ELEKTROLIT SREBRA
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Azotan (V) srebra, azotan (V) miedzi (II), kwas azotowy (V), azotan (V) ołowiu (II), woda
Mieszanina
Ciecz barwy niebieskiej
Półprodukt do otrzymywania srebra
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H314
H318
H290
H410
Zwroty P:
P201
P260
P280
P305+P351+P338
P314
P501
P273

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Może powodować korozję metali.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zawartość/pojemnik usuwać do producenta.
Unikać uwalniania do środowiska
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (ciecz):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

Nie oznaczono
Nie oznaczono
1,2 g/cm3
Bardzo dobra
b.d.
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LCLO (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

0,01 mg/m3 (rozpuszczalne związki srebra), 0,2 mg/m3 (miedź), 1,4 mg/m3 (kwas azotowy(V)), 3,5
mg/m3 (tlenek azotu)
2,6 mg/m3 (Kwas azotowy), 7 mg/m3 (tlenek azotu)
0,8 mg/l (HNO3, szczur)
1173 mg/kg (AgNO3, szczur)
>216 mg/kg (AgNO3, świnka morska)
DANE POŻAROWE

Opis: Niepalny
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

GAZ PROCESOWY Z PIECA DORSCHLA
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Tlenek siarki (IV), tlenek węgla (II), azot, tlen, dwutlenek węgla, woda, pyły
Mieszanina
Gaz o ostrym zapachu
Poddawany utylizacji w Instalacji Odsiarczania Spalin
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H360D
H332
H373
H319
H335
H315
Zwroty P:
P201
P281
P314
P273

Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki
Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
Może powodować uszkodzenie narządów
Działa drażniąco na oczy.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Działa drażniąco na skórę.
Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej
W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Unikać uwalniania do środowiska.
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość (ciecz):
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

2,264
113 g/1000g wody
Rozpuszcza się w benzenie, kwasie octowym, nitrobenzenie, toluenie, acetonie, alkoholach.
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LCLO (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

Gaz rozpuszcza się w wydzielinie błon śluzowych tworząc żrący kwas siarkowy (IV)
1,3mg/m3 (ditlenek siarki), 23 mg/m3 (tlenek węgla)
2,7 mg/m3 (ditlenek siarki), 117 mg/m3 (tlenek węgla)
6715 mg/m3 (SO2, szczur, 1h), 1807 ppm (CO, szczur, 4h)
DANE POŻAROWE

Opis: Niepalny
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

KARTA CHARAKTERYSTYKI

SZKŁO WODNE SODOWE
Data wydania 21.11.2005
Wersja PL: 4.0

Data aktualizacji: 30.01.2015

Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 – REACH oraz 453/2010 z 20.05.2010r.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1 Identyfikator produktu:

SZKŁO WODNE SODOWE MR >2,6 ≤ 3,2
Krzemian sodu
numer rejestracji REACH: 01-2119448725-31-0017
Nr CAS 1344-09-8
Nr WE 215-687-4

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
Zastosowanie zidentyfikowane:
Produkcja spoiw, półprodukt; produkcja i zastosowanie płynnych i stałych
detergentów do prania tkanin, zmywania naczyń, produkcja przemysłowych
środków myjących; produkcja inhibitorów korozji i środków zapobiegających
osadzaniu się kamienia; produkcja środków zapobiegających pyleniu; środki
opóźniające palenie; odczynnik flotacyjny; impregnat; stabilizator; regulator
lepkości.
Zastosowanie odradzane:
nie określono
1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:
Dystrybutor:
TOMCHEM F.H.U.
ul. Smetany 9/19
92-503 Łódź
tel.: 42 636-43-18
fax: 42 638-08-89
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: info@spin-doradztwo.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego: 112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne);

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Wg rozporządzenia 1272/2008:
Eye Irrit. 2; H319
Skin Irrit. 2; H315
Zagrożenie dla zdrowia człowieka
Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy.
Zagrożenie dla środowiska
Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. Poprzez zmianę pH może wpływać niekorzystnie na
organizmy wodne.
Zagrożenia fizyczne/chemiczne
Brak.
2.2 Elementy oznakowania:
Piktogram wskazujący rodzaj zagrożenia:

Hasło ostrzegawcze:
Uwaga
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:
H319 – działa drażniąco na oczy.
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H315 – działa drażniąco na skórę.
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
P262 – Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+P361+P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU
ZE SKÓRĄ (lub na włosy): Natychmiast zdjąć całą
zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
2.3 Inne zagrożenia:
Substancja nie spełnienia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.1 Substancja:
Substancja nieorganiczna typu UVCB. Jest roztworem wodnym kompozycji oligomerów anionów krzemianowych
SIO4 połączonych z kationami sodu. Budowa strukturalna substancji i jej właściwości są zależne od stosunku
molowego SiO2 do Na2O nazywanego inaczej modułem molowym MR. Opisywany produkt o MR >2,6≤3,2
charakteryzują zawartości (dla stężenia 100% substancji Na2O. nO2Si).
MR
>2,6 ≤ 3,2

Zawartość SiO2
>72 – 76%

Identyfikator produktu
Krzemian sodu Na2O x nO2Si
CAS: 1344-09-8
Nr indeksowy: WE: 215-687-4
Nr REACH: 01-2119448725-310017
Pełna treść zwrotów H w sekcji 16

Zawartość Na2O
<28 – 24%

Zawartość
%

30-40

Klasa zagrożenia
i kody kategorii

Eye Irrit. 2;
Skin Irrit. 2;

Klasyfikacja CLP
Kody zwrotów
wskazujących rodzaj
zagrożenia

H319
H315

3.2 Mieszaniny:
Nie dotyczy.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1 Opis środków pierwszej pomocy
W przypadku kontaktu ze skórą:
Zdjąć całą zabrudzoną odzież, obmyć skórę dużą ilością wody. Nie stosować żadnych środków zobojętniających.
Skontaktować się z lekarzem.
W przypadku kontaktu z oczami:
Przepłukać oczy przez kilkanaście minut (ok. 10) dużą ilością wody, trzymając powieki szeroko rozwarte. Unikać
silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki, natychmiast skontaktować się
z lekarzem.
Narażenie inhalacyjne:
W razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, w razie braku szybkiej
poprawy zasięgnąć porady lekarza. W razie wystąpienia duszności podać tlen.
W przypadku połknięcia:
Wypłukać usta wodą. Podać do wypicia dużą ilość wody. Nie wywoływać wymiotów, natychmiast skontaktować się
z lekarzem.
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4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:
Substancja ciekła, o charakterze alkalicznym. Kontakt ze skórą powoduje poważne podrażnienia. Przypadkowe
wprowadzenie substancji do oka grozi poważnym, często trwałym uszkodzeniem oka. Połknięcie substancji powoduje
uszkodzenie śluzówki.
4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania
z poszkodowanym:
W przypadku przedostania się substancji do oczu i nie ustąpienia podrażnienia lub zaczerwienienia oczu po
przemyciu dużą ilością wody należy natychmiast udzielić poszkodowanemu pomocy lekarza okulisty.
W przypadku długotrwałych i powtarzających się podrażnień skóry należy skontaktować się z lekarzem.
W przypadku przedostania substancji do układu oddechowego należy poszkodowanego natychmiast wyprowadzić na
świeże powietrze, a jeżeli objawy podrażnienia nie ustaną, skontaktować się z lekarzem. W przypadku nie
zamierzonego połknięcia należy dać poszkodowanemu do picia dużą ilość wody. Wezwać lekarza \ pogotowie.
Każdorazowo, w przypadku korzystania z pomocy lekarskiej zaleca się przedstawić udzielającemu pomocy niniejszą
kartę charakterystyki.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1 Środki gaśnicze:
Odpowiednie środki gaśnicze: Stosować metody gaśnicze odpowiednie do warunków otoczenia.
Niewłaściwe środki gaśnicze: brak danych.
5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną:
Substancja ciekła niepalna, niewybuchowa. Reaguje z kwasami
fluorowodorowym.

mineralnymi

i

ze

stężonym

kwasem

5.3 Informacje dla straży pożarnej: Pojemniki znajdujące się w strefie pożaru chłodzić rozproszonym strumieniem
wody, o ile jest to możliwe usunąć ze strefy zagrożenia. W przypadku pożaru w zamkniętym pomieszczeniu należy
stosować odzież ochronną i aparat oddechowy na sprężone powietrze. Nie dopuszczać do przedostania się wody
gaśniczej do wód powierzchniowych, gruntowych i kanalizacji.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy: zawiadomić o awarii odpowiednie służby. Usunąć
z obszaru zagrożenia osoby niebiorące udziału w likwidacji awarii.
Dla osób udzielających pomocy: Zadbać o odpowiednią wentylację, stosować indywidualne środki ochrony. Nie
wdychać par. Unikać bezpośredniego kontaktu z cieczą.
6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:
Zapobiegać rozprzestrzenianiu się oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiorników wodnych, poinformować władze
lokalne w przypadku niemożności zapewnienia ochrony.
6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:
Zapobiegać rozprzestrzenianiu się i usuwać poprzez zebranie na materiale absorpcyjnym (zmielony wapień, wapno,
węglan sodu), zanieczyszczony materiał umieścić w odpowiednio oznakowanych pojemnikach w celu utylizacji
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Teren wycieku obwałować natomiast ciecz odpompować.
6.4 Odniesienia do innych sekcji
Postępowanie z odpadami – patrz sekcja 13 karty.
Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:
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Zapobiegać rozpyleniu substancji. Przechowywać w oryginalnych pojemnikach. Pojemniki opróżniać do końca.
Przechowywać w suchym miejscu. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Postępować zgodnie z ogólnymi zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi, zasadami dobrej praktyki przemysłowej oraz z
zaleceniami producenta. Jeżeli zachodzi konieczność manipulowania substancją, stosować środki ochrony osobistej:
rękawice, ochronę oczu, ubranie robocze według zasad opisanych w sekcji 8 niniejszej karty. Nie wolno spożywać
posiłków, pić napojów oraz palić tytoniu podczas pracy z substancją, z wyjątkiem przerw w pracy i miejsc do tego
przeznaczonych; należy myć ręce przed przerwami i po zakończeniu pracy. Nie wylewać odpadów/pozostałości do
ścieków ani do kanalizacji.
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych
niezgodności:
Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, pojemniki dokładnie zamykać, jeżeli pozostaje w nich
substancja. Operacje opróżniania wykonywać w pomieszczeniach zaopatrzonych w ogólną wentylację.
Nie przechowywać w pobliżu kwasów. Nie przechowywać w pojemnikach wykonanych lub pokrywanych cynkiem,
aluminium.
7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe: Produkcja spoiw, półprodukt; produkcja i zastosowanie płynnych i
stałych detergentów do prania tkanin, zmywania naczyń, produkcja przemysłowych środków myjących; produkcja
inhibitorów korozji i środków zapobiegających osadzaniu się kamienia; produkcja środków zapobiegających pyleniu;
środki opóźniające palenie; odczynnik flotacyjny; impregnat; stabilizator; regulator lepkości.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotyczące kontroli:
Normy ekspozycji dla zagrożeń zawodowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
z dnia 6 czerwca 2014r. (Dz. U. poz. 817).
Składniki, dla których obowiązują normy ekspozycji:
Nie wyznaczono wspólnotowej wartości Najwyższego Dopuszczalnego Stężenia dla substancji.
W dokumentacji rejestracyjnej REACH wyznaczono następujące wartości DNEL (Dopuszczalny Poziom
Niepowodujący Zmian) :
Dla pracowników zatrudnionych w procesach wytwarzania i przetwarzania, w których stężenie substancji w produkcie
lub mieszaninie przekracza 25%

Długoterminowe ogólne
oddziaływanie

Długotrwałe miejscowe
oddziaływanie

Droga narażenia

DNEL

Przez skórę

1,59 mg/kg bw/d

Przez drogi oddechowe

5,61 mg/m3

Przez skórę

Nie ma zastosowania

Przez drogi oddechowe

Nie ma zastosowania

Pracownicy mogą być narażeni na działanie krzemianu sodu podczas wytwarzania, przetwarzania i napełniania
pojemników. Wyznaczono poziomy DNEL dla pracowników dla narażenia długotrwałego drogą inhalacyjną (5,61) i
przez skórę (1,59). Wyznaczono poziomy OEL (krytyczne stężenie na stanowisku pracy): 3mg/m3 dla wchłaniani
drogą doustną i 10 mg/m3 dla wchłaniania drogami oddechowymi. Przekroczenie wyznaczonych dawek o 5%
powodowało chroniczne bronchity. Pomimo, że wyznaczone poziomy DNEL dla pracowników przy działaniu
systematycznym i długotrwałym są wyższe, niż to wynika ze zbadanych/ wyznaczonych stężeń w środowisku pracy, z
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powodu alkaliczności substancji miejscowe szkodliwe działanie na skórę, oczy i na drogi oddechowe musi być brane
pod uwagę.
Dla konsumentów stosujących produkty zawierające substancję wyznaczono następujące poziomy DNEL:

Długoterminowe ogólne
oddziaływanie

Długotrwałe miejscowe
oddziaływanie

Droga narażenia

DNEL

Przez skórę

0,8 mg/kg bw/d

Przez drogi oddechowe

1,38 mg/m3

Doustne

0,8 mg/kg bw/d

Przez skórę

Nie ma zastosowania

Przez drogi oddechowe

Nie ma zastosowania

W przypadku konsumentów bezpośredni i pośredni kontakt ze skórą, działanie inhalacyjne oraz drogą pokarmową, a
także incydentalne przypadki narażenia oczu lub drogą pokarmową zostały zidentyfikowane i ocenione w
scenariuszach narażenia opracowanych przez HERA (2005). Największe zagrożenie stwarza powtarzające się
działanie przez skórę, krótkoterminowe narażenie może być wywołane przez wchłanianie drogą oddechową.
Zagrożenie wywołane połknięciem odgrywa marginalna rolę.
Dla konsumentów wyznaczono: DNEL – długotrwałe działanie przez skórę: 0,8 mg/kg bw/d;
długoterminowe działanie przez drogi oddechowe 1,38 mg/m3; działanie droga pokarmową
(dawka powtarzana) 0,8 mg/kg bw/d.
Wyznaczono następujące poziomy wartości PNEC (poziom nie powodujący zmian w środowisku):
Dla środowiska wodnego – woda słodka: 7,5 mg/l
Dla środowiska wodnego – woda morska: 1,0 mg/l
Dla przerywanego uwalniania do wody: 7,5 mg/l
Dla osadów ściekowych - 348 mg/l
Dla pozostałych komponentów środowiska wartości PNEC nie zostały wyznaczone z powodu bardzo małego,
niemożliwego do oszacowania, ryzyka dla środowiska.
8.2 Kontrola narażenia:
Stosowne techniczne środki kontroli: niezbędne jest stosowanie wentylacji ogólnej pomieszczenia oraz wentylacji
wyciągowej. Jeżeli substancja jest przetwarzana poza pomieszczeniem lub szczelnie zamkniętymi układami –
zapewnić indywidualne środki ochrony dróg oddechowych, skóry i oczu.
Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny:

Ochrona oczu lub twarzy:
Stosować okulary ochronne lub maskę zabezpieczającą twarz (zgodne z normą EN 166).
Ochrona skóry:
Ochrona rąk:
używać rękawic ochronnych odpornych na działanie chemikaliów wykonanych z gumy naturalnej lub z dodatkami,
grubość 0,6 mm, poziom bezpieczeństwa 6, (wytrzymałość powyżej 480 min) zgodne z PN-EN 420+A1:2010
Materiał z jakiego wykonane są rękawice:
Wybór odpowiednich rękawic nie zależy jedynie od materiału, ale też od marki i jakości wynikających z różnic
producentów. Odporność materiału, z którego wykonane są rękawice może być określona po przeprowadzeniu
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testów. Dokładny czas zniszczenia rękawic musi być ustalony przez producenta.
Inne:
Stosować roboczą odzież ochronną (zgodna z normą EN 344) – prać regularnie.
Ochrona dróg oddechowych:
Unikać wdychania par produktu. Jeżeli substancja jest wytwarzana lub przetwarzana poza pomieszczeniami lub
układami szczelnie zamkniętymi należy stosować: maski lub półmaski z filtrem przeciwpyłowym zgodne z normą: PNEN 149+A1:2010, np. półmaski typu A z filtrem białym (P), np. półmaska przeciwpyłowa typu FFP3DV.
Zagrożenia termiczne:
Nie dotyczy.
Kontrola narażenia środowiska
Nie dopuszczać do rozprzestrzeniania się w środowisku i przedostania się do kanalizacji i cieków wodnych.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Wygląd

Ciecz

Kolor

Biała, przezroczysta lub półprzezroczysta,

Zapach

Bezzapachowy

Próg wyczuwalności zapachu

Zapach nie jest wyczuwalny

pH

11-13 w temperaturze 20oC

Temperatura topnienia/krzepnięcia

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatury
wrzenia
Temperatura zapłonu
Szybkość parowania

Dla roztworów nie określa się.
Dla czystej substancji:
Temperatura mięknięcia 550-670oC
Temperatura płynięcia 730 — 870°C
Temperaturę wrzenia roztworu determinuje zawartość
wody. Dla czystej substancji wielkości tej nie wyznacza
się, gdyż czysty krzemian sodu topi się powyżej 300 °C
Badanie nie jest konieczne - substancja jest
nieorganiczna
Dla roztworu – zależnie od zawartości wody.
Dla czystej substancji – badanie nie jest konieczne –
substancja topi się powyżej 300oC

Palność

Substancja niepalna

Górna i dolna granica
palności lub górna/dolna granica wybuchowości

Badanie nie jest konieczne – substancja niepalna

Prężność par

0,0103kPa (1175°C)

Gęstość par

Jak dla wody w odpowiedniej temperaturze

Gęstość względna (ciężar właściwy roztworów)

1.28 - 1.60g/cm3

Rozpuszczalność

Współczynnik podziału

Roztwór wodny krzemianu sodu – szkło wodne miesza
się z wodą w każdym stosunku. Produkt
nierozpuszczalny w większości rozpuszczalników
organicznych
Badanie nie jest konieczne – substancja nieorganiczna
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Temperatura samozapłonu

Badanie nie jest konieczne substancja nieorganiczna

Temperatura rozkładu

Brak danych – substancja nie rozkłada się w
temperaturach poniżej 1400°C

Lepkość

20 — 800mPa s w 20oC (w zależności od stężenia i MR)

Właściwości wybuchowe

Badanie nie jest konieczne substancja nieorganiczna

Właściwości utleniające

Substancja nie ma właściwości utleniających

9.2 Inne informacje:
Brak dodatkowych wyników badań.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1 Reaktywność:
Substancja alkaliczna oraz łatwo rozpuszczająca się w wodzie.
10.2 Stabilność chemiczna:
Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu.
10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji:
Należy unikać kontaktu z wodą i mocnymi kwasami oraz z kwasem fluorowodorowym. Reakcji z kwasami i z woda
towarzyszy wydzielanie się pewnej ilości ciepła. Reakcji z kwasem fluorowodorowym towarzyszy wydzielanie się
niebezpiecznych gazów.
10.4 Warunki, których należy unikać:
Należy unikać kontaktu z wodą, parą wodną, pylenia.
10.5 Materiały niezgodne :
Należy unikać następujących materiałów: roztworów kwaśnych, materiałów wykonanych lub pokrywanych cynkiem,
aluminium, cyną i ołowiem
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:
Brak.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych:
a) toksyczność ostra:
• Droga pokarmowa: LD50 (szczur) =3400mg/kg
• Droga inhalacyjna LC50 (szczur) = 2,06 g/m3
• Po naniesieniu na skórę; LD50 (szczur) = 5000 mg/kg
Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że substancja nie wykazuje ostrego działania toksycznego przy
żadnej możliwej drodze narażenia.
b) działanie żrące/drażniące na skórę: działa drażniąco na skórę
Badania działania krzemianu sodu na skórę królika wykazały, że może wykazywać działanie od drażniącego do
żrącego zależnie od modułu molowego MR. Wraz ze wzrostem MR działanie żrące/drażniące maleje. Dla MR=2,0 do
2,4 działanie drażniące w stopniu 2, utrzymujące się przez co najmniej 5 dni występuje przy stężeniu 38-41% (dane
literaturowe Cuthbert i Carr 1985).
c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: działa drażniąco na oczy
Ocenę oddziaływania na oczy oparto o cytowaną poniżej literaturę:
Metoda: Badanie in vitro; Królik działanie drażniące na oczy
Wynik: Drażniący; Oceny:1 - 3 ; średnie 0.5, 1, 2, 3, 4 godzin po dozowaniu
Oznaczenia: Test material: CAS No. 1344-09-8, MR = 2.6
Źródło: Wilson, A. and Hartop, P. (1993); York, M. et al. (1994) OECD SIDS (2004)c)
Metoda: Badanie in vitro; Królik działanie drażniące na oczy
Wynik: Drażniący; Oceny:1 - 3 ; średnie 0.5, 1, 2, 3, 4 godzin po dozowaniu
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Oznaczenia: Test material: CAS No. 1344-09-8, MR = 2.6
Źródło: Wilson, A. and Hartop, P. (1993); York, M. et al. (1994) OECD SIDS (2004)
Metoda: Badanie in vitro; Królik działanie drażniące na oczy
Wynik: Wysoce drażniący; 1 — 4 ; średnie 0.5, 1, 2, 3, 4 godzin po dozowaniu
Oznaczenia: Test material: CAS No. 1344-09-8 MR = 2.4
Źródło: Wilson, A. and Hartop, P. (1993); York, M. et al. (1994); OECD SIDS (2004)
Metoda: Badanie in vitro; Królik działanie drażniące na oczy
Wynik: Wysoce drażniący; 1 — 4 ; średnie 0.5, 1, 2, 3, 4 godzin po dozowaniu
Oznaczenia: Test material: CAS No. 1344-09-8 MR = 2
Źródło: Wilson, A. and Hartop, P. (1993); York, M. et al. (1994); OECD SIDS (2004)
W cytowanych powyżej wynikach badań zaobserwowano w niektórych przypadkach zmiany chorobowe rogówki 4
stopnia.
d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: nie wykazuje
e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze: nie wykazuje
Dostępne są badania in vitro z bakteriami, których wyniki są negatywne. Krzemian sodu o MR=3,3,
istnieją literaturowe dane o badaniach mutagenności komórek ssaków, wykazał wynik negatywny
obecności czynników aktywujących jak i bez nich. Przeprowadzone badania in vivo na kościach myszy
dały podstaw do twierdzenia o potencjalnie pozytywnym wpływie substancji na działanie mutagenne
rozrodcze.

dla którego
zarówno w
również nie
na komórki

f) rakotwórczość: nie wykazuje
g) szkodliwe działanie na rozrodczość: nie wykazuje
h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: nie wykazuje
i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane: nie wykazuje
j) zagrożenie spowodowane aspiracją: nie wykazuje
Opóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia:
Brak danych.
Skutki wzajemnego oddziaływania:
Brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1 Toksyczność:
Rozważano toksyczność dla środowiska wodnego na podstawie badań toksyczności ostrej i toksyczności
długoterminowej dla ryb i bezkręgowców. Ponieważ krzemiany rozpuszczalne są nie do odróżnienia od naturalnych
form krzemianów, które stanowią 59% skorupy ziemskiej i przedostają się dowód w wyniku naturalnych procesów
geochemicznych , krzemiany z produkcji, które dostają się do wód i mórz z produkcji w Europie w ilości ok. 5 Mton
SiO2/rok nie maja znaczenia antropogenicznego. Z tego powodu nie prowadzono badań dla niższych organizmów
wodnych (glony). Na podstawie następujących danych:
Toksyczność ostra dla ryb:
LC50 (96 h): 1108 mg/L (Brachydanio rerio)
LC50 (96 h): 260 - 310 mg/L (Onchorhynchus mykiss)
NOEC (96 h, Mortality): 348 mg/L (Brachydanio rerio)
Toksyczność długoterminowa dla ryb:
NOEC nie możliwy do wyznaczenia
Toksyczność ostra dla bezkręgowców:
EC50 (48 h): 1700 mg/L (Daphnia magna)
Toksyczność długoterminowa dla bezkręgowców:
EC50 (72 h, biomass): 207 mg/L (Scenedesmus subspicatus)
EC50 (72 h, growth rate): > 345.4 mg/L (Scenedesmus subspicatus)
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Zagrożenie dla środowiska wodnego jest niewystarczające dla sklasyfikowania substancji.
Z powodu właściwości fizykochemicznych – bardzo niska prężność par – uwolnienie do atmosfery podczas
stosowania substancji nie jest możliwe.
12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu:
W wodzie substancja ulega hydrolizie. Z uwagi na dobrą rozpuszczalność w wodzie może przenikać do wód
powierzchniowych w miejscu uwolnienia i może być wykryta w punktach znajdujących się daleko od tego miejsca.
Jednakże rozpuszczalna krzemionka pochodząca z rozpuszczalnych krzemianów jest nie do odróżnienia od
naturalnych krzemianów z geochemicznych procesów rozkładu minerałów, których stężenie w wodach mieści się w
granicach 10-20 mg. SiO2/L. Z tego powodu krzemiany uwolnione do wody w stopniu nie przekraczającym
wyznaczonego poziomu PNEC dla wód nie stanowią zagrożenia dla środowiska.
12.3 Zdolność do bioakumulacji:
Substancja wykazuje niski potencjał do bioakumulacji, co zostało potwierdzone badaniami toksykokinetycznymi na
kręgowcach.
12.4 Mobilność w glebie:
Może przenikać do wód powierzchniowych
12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:
Nie spełnia kryteriów.
12.6 Inne szkodliwe skutki działania:
Substancja alkaliczna, dobrze rozpuszczalna w wodzie. Niezamierzone uwolnienie znacznej ilości substancji do
środowiska wodnego może spowodować szkodliwą dla organizmów lokalna zmianę pH .

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów:
Utylizacją odpadów i opakowań jednorazowych powinny się zająć wyspecjalizowane firmy, sposób utylizacji odpadów
należy uzgodnić z właściwymi terenowo wydziałem ochrony środowiska. Pozostałość składować w oryginalnych
pojemnikach. Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Puste, opróżnione opakowania należy poddać
utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami lub dostarczyć na odpowiednie wysypisko śmieci.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. Nr 112, poz.
1206).
Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadów, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadów
niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podająca wykaz odpadów, OJ Nr L 226/3 z 6
września 2000r, wraz z decyzjami zmieniającymi.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
14.1 Numer UN (numer ONZ): nie dotyczy
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN: nie dotyczy
14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: nie dotyczy
14.4 Grupa pakowania: nie dotyczy
14.5 Zagrożenia dla środowiska: Nie
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: nie dotyczy
14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: nie dotyczy

EKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny:
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1. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń, stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) z późn.
zm.
2. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
3. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.z
późn. zm.).
4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z późn. zm.
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 w sprawie oznakowań opakowań substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 445 z późn.
zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2012 poz. 1018 z późn. zm.)
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w
zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz.
U. 2013 nr 0 poz. 1225)
8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21).
9. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DZ.U. 2013, poz.
888).
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. Nr 112,
poz. 1206).
11. Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadów, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadów
niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podająca wykaz odpadów, OJ Nr L 226/3 z
6 września 2000r, wraz z decyzjami zmieniającymi.
12. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367)
13. Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B
Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),
sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (DZ.U. Nr 110, poz. 641).
14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014r w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DZ.U. poz. 817).
15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z późn.
zm.).
16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzających szczególne
zagrożenie dla środowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).
15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego:
Ocena bezpieczeństwa chemicznego dla substancji została przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje
Zwroty H:
H315 – działa drażniąco na skórę.
H319 – działa drażniąco na oczy.
Opis użytych skrótów, akronimów i symboli:
Eye Irrit. 2 – działanie drażniące na oczy kat. 2
Skin Irrit. 2 - działanie drażniące na skórę kat. 2
Szkolenia:
Przed przystąpieniem do pracy z produktem obowiązkowo poddać pracowników szkoleniu BHP w związku
z występowaniem w środowisku pracy czynników chemicznych. Przeprowadzić, udokumentować i zapoznać
pracowników z wynikami oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy związanym z występowaniem czynników
chemicznych.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI – SZKŁO WODNE SODOWE
•
•

Wydanie z
Wersja PL

21.11.2005
3.0 z dnia 02.10.2013

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
Zał. II do Rozporządzenia (UE) 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.
Przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty
Informacje Biura do Spraw Substancji Chemicznych.
Karty charakterystyki producenta – SZKŁO WODNE SODOWE
Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczą wyłącznie produktu wymienionego w tytule. Dane zawarte
w karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu: SZKŁO WODNE SODOWE.
Ponieważ warunki magazynowania, transportu i stosowania są poza naszą kontrolą, nie mogą stanowić gwarancji
w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób
trzecich. Karta nie stanowi oszacowania zagrożeń w miejscu pracy. Produktu nie należy wykorzystywać do innych
celów niż podane w sekcji 1 bez uprzedniej konsultacji z firmą TOMCHEM F.H.U.
Opracowano w SPIN-DORADZTWO www.spin-doradztwo.pl dla TOMCHEM F.H.U.
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SCENARIUSZ NARAŻENIA
SN1
1. Tytuł
Sektor zastosowań [SU]:
Kategorie procesów [PROC]:
Kategoria produktu uzyskiwanego w wyniku
formulacji [PC]
Kategoria wyrobu [AC]
Kategorii uwalniania do środowiska [ERC]:

Narażenie w miejscu pracy dla krzemianu sodu (EC
215-687-4) w postaci roztworu
SU 3 i SU 22
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 9, 10, 11, 13, 14, 22, 23,
24
Nie dotyczy

Nie dotyczy
1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 8a, 8c, 8d, 8f, 10a, 10b, 11a,
11b
Procesy, zadania, czynności
Wytwarzanie substancji a także jej przemysłowe i
profesjonalne zastosowania
2. Warunki operacyjne i środki zarządzania ryzykiem
Zawsze podczas postępowania z roztworem krzemianu sodu (szkłem wodnym sodowym) jako takim jak i
z jego mieszaninami (preparatami) poza układami zamkniętymi (zhermetyzowanymi) zalecane są
odpowiednie, w zależności od przeznaczenia substancji i od jej stężenia, środki ochrony osobistej
(rękawice, gogle, maski lub półmaski przeciwpyłowe, aparaty oddechowe), zaś pomiary stężeń
(narażenia) są tylko środkiem kontroli zarządzania ryzykiem
2.1 Kontrola narażenia pracowników
Charakterystyka substancji
Ciecz; roztwór krzemianu sodu w wodzie; prężność
par 0.0103 kPa (1175 °C) [OC3].
Stosowane ilości
Bez ograniczeń
Zawartość substancji w produkcie
Obejmuje stężenie procentowe do 100 % [G13],
chyba że podano inaczej
Roczny tonaż stosowany na miejscu
Brak danych
Częstotliwość i czas trwania
Obejmuje częstotliwości do: codziennego użytku,
zastosowania/narażenia
tygodniowe, miesięczne, roczne [G6] za wyjątkiem
procesów PROC 7 i 11(rozpylanie w warunkach
przemysłowych i poza przemysłowych); dla tych
procesów - należy unikać pracy dłużej niż przez 1
godzinę [OC11]
Czynniki ludzkie, na które nie ma wpływu
Nie dotyczy
zarządzanie ryzykiem
Inne warunki operacyjne dotyczące narażenia
Zakłada się stosowanie dobrych podstawowych
środowiska
standardów pracy i higieny. [G1]. Praca odbywa sie
zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz.
[OC8, OC9].
Zakresy scenariusza
Środki zarządzania ryzykiem.
PROC 1, 2, 3,
Operowanie substancją w systemie zamkniętym
[E47]. Żadne inne szczególne środki nie są
określone [EI20].
PROC 4, 5, 6, 8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 22, 23, 24
Nosić odpowiednie rękawice (odpowiadające
normie EN374) i ochronę oczu [PPE19].
PROC 7, 11
Obejmuje stężenie substancji powyżej 25% [G12].
Zapewnić zwiększoną wentylację ogólną za
pomocą środków mechanicznych [E48]. lub
Nosić maskę zgodną z EN 140 z filtrem typu A/P2
lub leszymj: [PPE 29]. Unikać pracy dłużej niż przez
1 godzinę [OC11]. Nosić odpowiednie rękawice
(badane według normy EN374 i ochronę oczu
[PPE19].
2.2 Kontrola narażenia środowiska
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Nie jest wymagana, jako że rozpuszczalne krzemiany, łącznie z krzemianem sodu, nie spełniają kryteriów
klasyfikacji substancji niebezpiecznej dla środowiska, zgodnie z 67/548/EWG (patrz art 14.4
rozporządzenia REACH). Ponadto, jako substancja o dużej wielkości produkcji, rozpuszczalne krzemiany
zostały zweryfikowane względem powodowania narażenia dla środowiska i możliwych zagrożeń
wynikających z ich uwolnienia (Van Dokkum et al. 2002, OECD SIDS 2004, HERA 2005 r., a CEES 2008).
Stwierdzono, że rozpuszczalne krzemiany są substancją o niskim profilu ryzyka dla środowiska
3. Oszacowanie narażenia i odniesienie do jego źródła
3.1 Zdrowie ludzkie
Narzędzie ECETOC TRA z modyfikacjami, jak wskazano w CAS, zostało wykorzystane do oszacowania
narażenia pracownika.
4. Wytyczne do kontroli zgodności ze scenariuszem narażenia
Przewidywane narażenie nie powinno przekroczyć wyznaczonych poziomów DN(M)EL gdy zalecane w
sekcji 2 środki zarządzania ryzykiem i warunki operacyjne są zastosowane. [G22].
W przypadku gdy inne środki zarządzania ryzykiem / warunki operacyjne są zastosowane, stosujący je
powinni upewnić się, że ryzyko jest zarządzane na poziomie co najmniej równoważnym. [G23].
Uwaga: symbole w nawiasach kwadratowych, np. [G6], [EI] są odsyłaczami do przykładowych standardowych fraz do
stosowania w scenariuszach narażenia opracowanych przez CEFIC w dokumencie: Worker Chemical Safety
Assessment (CSA) Template.
SN2
1. Tytuł
Sektor zastosowań [SU]:
Kategorie procesów [PROC]:
Kategoria produktu uzyskiwanego w wyniku
formulacji [PC]
Kategoria wyrobu [AC]
Kategorii uwalniania do środowiska [ERC]:
Procesy, zadania, czynności

Zastosowania w produktach konsumenckich
SU 21
1, 9a, 9b, 14, 15, 17, 23, 24, 26, 30, 33, 34, 35,
39
Nie dotyczy
Nie dotyczy
8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 10a, 10b, 11a
Obejmuje ogólne narażenia konsumentów
wynikające z korzystania z dostępnych w
sprzedaży produktów gospodarstwa domowego

2. Warunki operacyjne i środki zarządzania ryzykiem
2.1 Kontrola narażenia konsumentów
Charakterystyka substancji
Proszek lub ciecz
Stosowane ilości
Jeśli nie zaznaczono inaczej, obejmuje
wykorzystana ilość do 37500 g [ConsOC2];
obejmuje powierzchnię kontaktu ze skórą aż do
6660 cm2 [ConsOC5].
Prężność par (kPa)
< 0.5 kPa
Zawartość substancji w produkcie
Jeśli nie zaznaczono inaczej, scenariusz
obejmuje stężenia substancji do 100%
[ConsOC1].
Roczny tonaż stosowany na miejscu
Brak danych
Częstotliwość i czas trwania
Jeśli nie zaznaczono inaczej, obejmuje
zastosowania/narażenia
częstotliwość stosowania do 4 razy dziennie
[ConsOC14]. obejmuje narażenie do 8 godzin
jednorazowo [ConsOC14]
Czynniki ludzkie, na które nie ma wpływu
Nie dotyczy
zarządzanie ryzykiem
Inne warunki operacyjne dotyczące narażenia
Jeśli nie zaznaczono inaczej zakłada się
środowiska
stosowanie w temperaturze pokojowej
[ConsOC15]; zakłada się stosowanie w pokoju o
kubaturze nie mniejszej niż 20 m3 [ConsOC11];
zakłada się stosowanie typowej w warunkach
domowych wentylacji [ConsOC8].
Strona 13 z 15

KARTA CHARAKTERYSTYKI

SZKŁO WODNE SODOWE
Data wydania 21.11.2005
Wersja PL: 4.0

Data aktualizacji: 30.01.2015

Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 – REACH oraz 453/2010 z 20.05.2010r.

Kategoria produktu

PCs – przypadek ogólny

OC

PC 1, 9a, 9b, 14, 15, 17, 23, 24, 26, 30,
33, 34, 39

RMM Środki
Zarządzania
Ryzykiem
OC Warunki
Operacyjne

PC 35 – pranie ręczne (przykład)

PC 35 – przygotowanie odzieży do
prania, odplamianie (przykład)

RMM Środki
Zarządzania
Ryzykiem
OC
Warunki
Operacyjne

RMM Środki
Zarządzania
Ryzykiem
OC
Warunki
Operacyjne

RMM Środki

Szczególne środki kontroli ryzyka i warunki
pracy (wymagane tylko kontrolnie w celu
wykazania bezpiecznego stosowania
wymienionych wyżej)
W produktach konsumenckich zagrożenie
działaniem drażniącym krzemianu sodu jest
wskazywane, jeżeli jest to konieczne, na
etykiecie produktu. Doradza się zastosowanie
rękawic przy użytkowaniu w warunkach
domowych. W przypadku konsumentów
narażenia ogólne, przez skórę, inhalacyjne lub
doustne są zminimalizowane ze względu na
postać produktu (ograniczone stężenia
roztworów rozpuszczalnych krzemianów,
odpowiedni rozkład ziarnowy, aglomeryzacja
pyłów, tabletki i żele) oraz przez opakowanie i
zły smak produktów ogólnie dostępnych
handlowo
Brak specyficznych, zidentyfikowanych środków
( RMMs) poza ogólnymi zasadami stosowania
produktów chemicznych konsumenckich.
Scenariusz obejmuje stosowanie produktu przez
365 dni w roku. [ConsOC3]; obejmuje
stosowanie przy typowej, domowej wentylacji
[ConsOC8]; domyślnie obejmuje warunki
operacyjne przyjęte przez narzędzie ECETOC
TRA.
Brak specyficznych środków zarządzania
ryzykiem poza warunkami operacyjnymi w opisie
OC powyżej.
Jeśli nie zaznaczono inaczej, obejmuje stężenia
substancji do 25% [ConsOC1]; obejmuje
stosowanie do 4 razy w tygodniu [ConsOC3];
obejmuje stosowanie do 1 razu na dzień e
[ConsOC4]; obejmuje kontakt substancji z
powierzchnią skóry do 1980 cm2 [ConsOC5];
obejmuje stosowanie przy typowej domowej
wentylacji [ConsOC8]; obejmuje stosowanie w
pomieszczeniu o kubaturze powyżej 20m3
[ConsOC11]; dla każdego przypadku użycia,
obejmuje narażenie nie dłużej niż 0,17 h /
jednorazowo [ConsOC14].
Brak specyficznych środków zarządzania
ryzykiem poza warunkami w opisie OC powyżej
Jeżeli nie zaznaczono inaczej, obejmuje
stężenie substancji do 60% [ConsOC1];
obejmuje do 21 zadań (czynności) na tydzień
[ConsOC3]; obejmuje kontakt z nie większą
powierzchnia skóry niż 840 cm2 [ConsOC5];
obejmuje wykorzystanie przy typowej domowej
wentylacji [ConsOC8]; obejmuje użycie w
pomieszczeniu o kubaturze nie mniejszej niż 20
m3 [ConsOC11]; dla każdorazowego przypadku
użycia obejmuje czas stosowania nie dłuższy
niż 0.17 godziny jednorazowo[ConsOC14].
Brak specyficznych środków zarządzania
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Zarządzania ryzykiem poza warunkami w opisie OC powyżej.
Ryzykiem
3. Oszacowanie narażenia i odniesienie do jego źródła
3.1 Zdrowie ludzkie
Narzędzie ECETOC TRA zostało użyte do oszacowania narażenia konsumentów, zgodne z treścią
ECETOC Raport nr 107 i rozdziału R15 z IR i CSA TGD. W przypadku jeśli narażenia na czynniki ryzyka
różnią się od tych źródeł, są każdorazowo wymienione
4. Wytyczne do kontroli zgodności ze scenariuszem narażenia
4.1 Zdrowie
Nie przewiduje się występowania narażeń powyżej DN(M)EL jeżeli wdrożono zalecane środki zarządzania
ryzykiem i warunki operacyjne zgodne z opisanymi w Sekcji 2. [G22].
W przypadku gdy inne środki zarządzania ryzykiem / warunki operacyjne są zastosowane, stosujący je
powinni upewnić się, że ryzyko jest zarządzane na poziomie co najmniej równoważnym. [G23].
Uwaga: symbole w nawiasach kwadratowych, np. [G6], [EI] są odsyłaczami do przykładowych standardowych fraz do
stosowania w scenariuszach narażenia opracowanych przez CEFIC w dokumencie: Worker Chemical Safety
Assessment (CSA) Template.
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Data sporządzenia/data aktualizacji: 21 lipca 2009 r. / 25 marca 2013 r.
SEKCJA 1. Identyfikacja substancji /mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1. Identyfikator produktu:

Nazwa handlowa: PÓŁPRODUKTY OŁOWIONOŚNE Z RAFINERII OŁOWIU
Nazwa wg IUPAC: Nr CAS: 69029-52-3
Nr WE: 273-796-2
Nr indeksowy: brak
Nr rejestracji: 01-02119516447-38-0003
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.
Zastosowanie: powstający jako odpad przy produkcji ołowiu. Surowiec w procesie produkcji ołowiu surowego.
Zastosowania odradzane: produkt nie moŜe być dostępny ogółowi społeczeństwa.
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:

KGHM Polska Miedź S.A.
Oddział Huta Miedzi Legnica
Złotoryjska 194
59-220 Legnica
Numer telefonu: Kierownik Wydziału Rafinerii Ołowiu:
(48 76) 747 53 51 telefon czynny pon.- pt. 715 - 1515
Kierownik Sekcji SprzedaŜy i Transportu: (48 76) 747 28 00 telefon czynny pon.- pt. 715 - 1515
Telefax: 076/747 20 05
Osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki: (48 76) 747 22 45 / e-mail: karty.charakterystyki@kghm.pl
Numer telefonu alarmowego producenta: (48 76) 747 50 02 – telefon czynny całą dobę

SEKCJA 2. Identyfikacja zagroŜeń
2.1 Klasyfikacja substancji
Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywą Nr 67/548/EWG
T; R25 – działa toksycznie po połknięciu.
Repro. Kat. 1; R61 – moŜe działać szkodliwie na dziecko w łonie matki
Repro. Kat. 3; R62 – moŜliwe ryzyko upośledzenia płodności.
Xn; R20/22 – działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu;
R33 – niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie
N; R50/53 – działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; moŜe powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany
w środowisku wodnym.
Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem Nr 1272/2008 (CLP):
Repro 1A; H360d,f - moŜe działać szkodliwie na dziecko w łonie matki; podejrzewa się, Ŝe działa szkodliwie na płodność.
Carc. Cat 1; H350 - moŜe powodować raka
Acute Tox. 4; H302 - działa szkodliwie po połknięciu;
Acute Tox. 4; H332 - działa szkodliwie w następstwie wdychania.
STOT RE 2; H373 - moŜe powodować uszkodzenia narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego naraŜenia
Aquatic Acute 1; H400 - działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Aquatic Chronic 1; H410- działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany.
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2.2. Elementy oznakowania:

GHS 07

GHS 08

GHS 09

Hasło ostrzegawcze: „NIEBEZPIECZEŃSTWO”.
Zwroty ostrzegawcze (H):
H300 - połknięcie grozi śmiercią.
H360d,f - moŜe działać szkodliwie na dziecko w łonie matki; podejrzewa się, Ŝe działa szkodliwie na płodność
H350 - moŜe powodować raka
H302 - działa szkodliwie po połknięciu;
H332 - działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H373 - moŜe spowodować uszkodzenia narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego naraŜenia
H410- działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany.
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (P):
P201 – przed uŜyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostroŜności.
P314 – w przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501 – zawartość/pojemnik usuwać do producenta półproduktu.
P273 – unikać uwolnienia do środowiska.
2.3 Inne zagroŜenia:
Odpad jest substancją: działającą szkodliwie na rozrodczość kat. 1 i 3, działającą szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu,
stwarzającą niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie, działającą bardzo toksycznie na organizmy wodne; mogącą powodować długo
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

SEKCJA 3. Skład i informacja o składnikach
Skład i informacja o składnikach
Wg Dyrektywy Nr 67/548/EWG

Zawartość procentowa

Symbole

Zwroty R

[%]

Pb

Numer CAS: 7439-92-1
Numer WE: 231-100-4
Numer indeksowy: brak

1 - 20% wag.

PbO

Numer CAS: 1317-36-8
Numer WE: 215-267-0
Numer indeksowy: 082-001-00-6

5 - 60% wag.

Repro. Kat. 1
Repro. Kat. 3
Xn; N

R 61- 62 - 20/22 - 33
R 50/53

PbS

Numer CAS: 1314-87-0
Numer WE: 215-246-6
Numer indeksowy: 082-001-00-6

0,5 - 15% wag.

Repro. Kat. 1
Repro. Kat. 3
Xn; N

R 61- 62 - 20/22 - 33
R 50/53

Cu2O

Numer CAS: 1317-39-1
Numer WE: 215-270-7
Numer indeksowy: 029-002-00-X

Do 10 % wag.

Xn
N

R22
R50/53

Związki
Arsenu

Numer CAS: brak
Numer WE: brak
Numer indeksowy: 033-002-00-5

Do 5 % wag.

T
N

R23/25
R50/53

As2O3

Numer CAS: 1327-53-3
Numer WE: 215-481-4
Numer indeksowy: 033-003-00-0

Do 5 % wag.

Carc. Cat 1
T
C
N

R 45
R 25
R 34
R50/53

Skład i informacja o składnikach

Zawartość procentowa

Symbole

Zwroty H

wg Rozporz. Nr 1272/2008 CLP
Pb

Numer CAS: 7439-92-1
Numer WE: 231-100-4

1 - 20% wag.
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Numer indeksowy: brak
Numer CAS: 1317-36-8
Numer WE: 215-267-0
Numer indeksowy: 082-001-00-6

5 - 60% wag.
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Repro. 1A;
STOT RE 2; Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1;
Aquatic Chronic 1
Repro. 1A
STOT RE 2; Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1

H 360D, H361f
H 373; H 302, H332
H400;
H410
H 360D, H361f
H373; H302, H332
H400
H410
H 302
H400
H410

PbS

Numer CAS: 1314-87-0
Numer WE: 215-246-6
Numer indeksowy: 082-001-00-6

0,5 - 15% wag.

Cu2O

Numer CAS: 1317-39-1
Numer WE: 215-270-7
Numer indeksowy: 029-002-00-X

Do 10 % wag.

Związki
Arsenu

Numer CAS: brak
Numer WE: brak
Numer indeksowy: 033-002-00-5

Do 5 % wag.

Acute Tox. 3 (*)
Acute Tox. 3 (*)
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1

H 331
H 301
H 400
H 410

As2O3

Numer CAS: 1327-53-3
Numer WE: 215-481-4
Numer indeksowy: 033-003-00-0

Do 5 % wag.

Carc. 1A
Acute Tox. 2 (*)
Skin Corr. 1B
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1

H 350
H 300
H 314
H 400
H 410

SEKCJA 4. Środki pierwszej pomocy
4.1 Opis środków pierwszej pomocy:
Drogi oddechowe: wyprowadzić poszkodowanego z miejsca naraŜenia, zapewnić spokój w pozycji półleŜącej lub siedzącej. Natychmiast
wezwać lekarza.
Zatrucie drogą pokarmową: wypłukać usta, podać do wypicia duŜą ilość wody, spowodować wymioty. Natychmiast wezwać lekarza.
Kontakt z oczami: natychmiast przepłukać duŜą ilością wody, przy szeroko odchylonej powiece przez co najmniej 15 minut. Unikać
silnego strumienia wody ze względu na ryzyko fizycznego uszkodzenia rogówki. Natychmiast skontaktować się z okulistą.
Kontakt ze skórą: zdjąć skaŜoną odzieŜ i buty; przemyć skórę ciepłą wodą z mydłem. Zasięgnąć porady lekarskiej gdy wystąpi
podraŜnienie skóry.
4.2. NajwaŜniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki naraŜenia.
Objawy zatrucia ostrego: następstwem zatrucia ostrego moŜe być uszkodzenie wątroby, nerek oraz obwodowego i centralnego układu
nerwowego.
Długotrwałe naraŜenie: po kilkudniowym naraŜeniu na duŜe stęŜenia pyłów mogą wystąpić gwałtowne bóle brzucha(kolka brzuszna),
podwyŜszenie ciśnienia tętniczego, trudności w oddychaniu i stale utrzymujący się kaszel.
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym.
Brak danych

SEKCJA 5. Postępowanie w przypadku poŜaru
5.1. Środki gaśnicze:
Odpowiednie środki gaśnicze: w zaleŜności od materiałów składowanych w pobliŜu. Półprodukt niepalny w postaci proszku. W przypadku
poŜaru w bezpośrednim otoczeniu półproduktu gasić go dwutlenkiem węgla, proszkami gaśniczymi, pianą gaśniczą, jeŜeli uŜywana jest
woda nie dopuścić do przedostania się ścieków do kanalizacji oraz wód powierzchniowych i gruntowych.
Niewłaściwe środki gaśnicze: nieznane
5.2. Specjalne zagroŜenia związane z substancją.
w wysokich temperaturach i obecności substancji organicznych mogą zachodzić reakcje redukcji do czystych metali i wydzielania
niebezpiecznych gazów – tlenków siarki.
5.3. Informacje dla straŜy poŜarnej.
personel biorący udział w akcji gaśniczej wyposaŜyć w niezaleŜne od powietrza otoczenia środki ochrony dróg oddechowych. Czynności
usuwania substancji prowadzić stosując aparaturę ochronną dróg oddechowych, osłony twarzy oraz ubrania ochronne.

SEKCJA 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1. Indywidualne środki ostroŜności, wyposaŜenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.
personel biorący udział w akcji ratowniczej powinien być ubrany w pyłoszczelną odzieŜ ochronną z maską chroniącą drogi oddechowe
przed pyłami i okulary ochronne. Unikać bezpośredniego kontaktu z półproduktem.
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6.2. Środki ostroŜności w zakresie ochrony środowiska.
zabezpieczyć przed bezpośrednim dostaniem się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz do gleby. Zabezpieczyć przed
rozprzestrzenianiem się pyłu poprzez przykrycie szczelną plandeką.
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skaŜenia i słuŜące do usuwania skaŜenia.
stosować suche metody oczyszczania, które nie rozpraszają pyłów do powietrza. Zebrać mechanicznie moŜliwie jak największą ilość
półproduktu do szczelnych pojemników. Zalecane ponowne wykorzystanie zebranego materiału. Materiał zanieczyszczony, zebrany wraz
z podłoŜem traktować jako odpad niebezpieczny o kodzie 10 04 04*.
6.4. Odniesienia do innych sekcji:
Środki ochrony indywidualnej opisane są w sekcji 8.2. Postępowanie z odpadem podano w punkcie 13.

SEKCJA 7. Postępowanie z substancją oraz jej magazynowanie.
7.1. Środki ostroŜności dotyczące bezpiecznego postępowania.
Unikać tworzenia pyłów na stanowisku pracy. Pomieszczenia muszą posiadać odpowiednią wentylację miejscową wywiewną z izolacją
emisji do środowiska oraz wentylację ogólną pomieszczenia. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie ochrony
indywidualne układu oddechowego. Opakowania z półproduktem powinny być szczelnie zamknięte i oznakowane. Nie jeść, nie pić i nie
palić tytoniu w czasie pracy z półproduktem.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania.:
Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Półprodukt moŜe być przechowywany
na składowiskach o podłoŜu nieprzepuszczalnym, zadaszonym i osłoniętym od wiatru, w przypadku braku zadaszenia odpad
zabezpieczyć folią przed działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Nie przechowywać w sąsiedztwie silnych kwasów i mocnych
zasad.
Inne informacje: Podczas stosowania materiałów zawierających związki cynku i ołowiu przestrzegać przepisów zawartych w
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i przetwarzaniu
cynku oraz ołowiu (Dz.U. 2000.3.38 z późn. zm).

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe:
Zastosowania zidentyfikowane wymienione są w punkcie 1.2.

SEKCJA 8. Kontrola naraŜenia i środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli.
Normatywy higieniczne w Polsce (NDS, NDSCh, NDSP)
Nazwa składnika odpadu
NDS
Ołów i jego związki nieorg. - w przeliczeniu na Pb 0,05 mg / m3
Arsen i jego związki nieorg. - w przeliczeniu na As 0,01 mg / m3
Tlenki cynku w przeliczeniu na Zn – dymy
5 mg/ m3

NDSCh
nie ustalono
nie ustalono
10 mg/ m3

NDSP
nie ustalono
nie ustalono

Wymagania dotyczące wentylacji: niezbędna wentylacja miejscowa wywiewna z izolacją emisji pyłów do środowiska powietrznego oraz
wentylacja ogólna pomieszczenia. Otwory zasysające wentylacji miejscowej lokalizować przy płaszczyźnie roboczej lub poniŜej.
Nawiewniki wentylacji ogólnej w górnej części pomieszczenia a wywiewniki w jego dolnej części.

Wskazówki dodatkowe:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r w sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń
i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz.U.02.217.l833z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z
dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych.
(Dz.U.05.11.86 z późn. zm.).
Oznaczenie w powietrzu na stanowisku pracy:
PN-86/Z-04050.01 – Ochrona czystości powietrza. Przyrządy i zestawy do pobierania próbek. Postanowienia ogólne.
PN-Z-04008-07:2002 – Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek w środowisku pracy i interpretacji
Przygotował: Z-ca Głównego Specjalisty ds. Bezpieczeństwa Procesowego mgr inŜ. Hubert Opaczewski str. 4/9
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wyników.
PN-EN 689 – Powietrze na stanowiskach pracy – Wytyczne oceny naraŜenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z
wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.
PN-89/Z-01001/06 – Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki.
Ołów i jego związki nieorganiczne – PN-84/Z-04139/02; PN – 89/Z-04139/04; PN – ISO 8518 : 1994
Arsen i jego związki nieorganiczne – PN-75/Z-04011/02; PN-85/Z-04011/03
8.2. Kontrola naraŜenia.
Gdy stęŜenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej naleŜy dokonywać z uwzględnieniem stęŜenia
substancji występującego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynności wykonywanych przez pracownika.
W sytuacji awaryjnej, jeśli stęŜenie substancji nie jest znane, stosować środki ochrony indywidualnej o najwyŜszej zalecanej klasie
ochrony. OdzieŜ ochronna z materiałów pokrytych vitonem, kauczukiem butylowym lub hypalonem; rękawice ochronne i obuwie z gumy
naturalnej, PCV; gogle chroniące przed kroplami cieczy; filtr klasy P2 po skompletowaniu z maską bądź półmaską; jeśli stęŜenie
substancji jest większe od 100 NDS, lub występuje niedobór tlenu w powietrzu, stosować odzieŜ gazoszczelną powlekaną vitonem,
kauczukiem butylowym lub hypalonem z izolującym sprzętem ochrony układu oddechowego
Środki ochrony indywidualnej:
- ochrona dróg oddechowych: w zaleŜności od stęŜenia w środowisku pracy stosować: półmaskę lub maskę skompletowaną z filtrem
klasy odpowiedniej dla wyznaczonych stęŜeń w powietrzu. W razie niedoboru tlenu stosować autonomiczny
lub stacjonarny sprzęt izolujący. W sytuacji awaryjnej, jeŜeli stęŜenie odpadu nie jest znane, stosować środki
ochrony indywidualnej izolujące organizm (kombinezon gazoszczelny skompletowany z izolującym sprzętem
ochrony układu oddechowego).
- ochrona oczu: jeŜeli istnieje moŜliwość naraŜenia, stosować gogle chroniące przed drobnymi pyłami. Nie nosić szkieł kontaktowych.
- ochrona skóry: nosić odzieŜ ochronną, rękawice ochronne oraz obuwie ochronne.
SEKCJA 9. Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:
Wygląd: ciało stałe o zróŜnicowanej ziarnistości i barwie od Ŝółtej poprzez odcienie czerwieni i brązu do ciemnoszarej
Zapach: bez zapachu
Próg zapachu: nie dotyczy
pH: około 8 – 9 (100 g/l H2O jako zawiesina)
Temperatura topnienia: około 8900C
Temperatura wrzenia: około 14700C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Szybkość parowania: nie dotyczy
Palność: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
PręŜność par: nie dotyczy
Gęstość par: nie dotyczy
Gęstość: około 9,6 g/cm3 (200C)
CięŜar nasypowy: około 3500 – 3700 kg/m3
Rozpuszczalność: w wodzie: 0,017 g/l (20 oC)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura rozkładu: nie dotyczy
Lepkość: nie dotyczy
Właściwości wybuchowe: nie dotyczy
Właściwości utleniające: nie dotyczy
9.2. Inne informacje: Brak.

SEKCJA 10. Stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność: łatwo reaguje z kwasami i wodorotlenkami litowców, mogą powstawać, łatwo rozpuszczalne w wodzie sole.
10.2. Stabilność chemiczna: w normalnych warunkach półprodukt stabilny.
10.3. MoŜliwość występowania niebezpiecznych reakcji: w wysokich temperaturach i obecności substancji organicznych mogą
zachodzić reakcje redukcji do czystych metali i wydzielenie szkodliwych dymów metali i ich tlenków.
Przygotował: Z-ca Głównego Specjalisty ds. Bezpieczeństwa Procesowego mgr inŜ. Hubert Opaczewski str. 5/9
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10.4. Warunki, których naleŜy unikać: pylenie.
10.5. Materiały niezgodne: mocne kwasy, mocne zasady, metale alkaliczne i metale ziem alkalicznych.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu: w wysokich temperaturach i obecności substancji organicznych mogą zachodzić reakcje
redukcji do czystych metali i wydzielenie szkodliwych dymów metali i ich tlenków.

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych:
Toksyczność ostra drogą doustną: półprodukt spełnia kryteria klasyfikacji jako działający szkodliwie po połknięciu (Acute Tox. 4; H302).
Przy spoŜyciu wywołuje ból (ryzyko perforacji), mdłości, wymioty, biegunkę.
Toksyczność inhalacyjna: półprodukt spełnia kryteria klasyfikacji jako działa szkodliwie w następstwie wdychania (Acute Tox. 4; H332)
Działanie Ŝrące/ draŜniące na skórę: ze względu na pH produkt nie został sklasyfikowany
PowaŜne uszkodzenie oczu/ działanie draŜniące na oczy: ze względu na pH produkt nie został sklasyfikowany
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: ze względu na pH produkt nie został sklasyfikowany
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. .
Rakotwórczość: w oparciu o dostępne dane, produkt został sklasyfikowany jako: podejrzewa się Ŝe powoduje raka
Szkodliwe działanie na rozrodczość: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane,
produkt został sklasyfikowany jako podejrzewa się, Ŝe działa szkodliwie na płodność (Repro 1A; H360df)
Działanie toksyczne na narządy docelowe – naraŜenie jednorazowe: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie toksyczne na narządy docelowe – naraŜenie powtarzalne: moŜe spowodować uszkodzenia narządów w następstwie
długotrwałego lub powtarzanego naraŜenia (STOT RE 2; H373).
ZagroŜenia spowodowane aspiracją: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
StęŜenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne:
PbS
Dawka śmiertelna
brak danych
LD50 (szczur, doustnie), mg/kg:
5
brak danych
LC50 (szczur, inhalacja), mg/m3:
LD50 (królik, skóra):
brak danych

Cu2O
0,47
brak danych
brak danych

Objawy zatrucia ostrego: Występują gwałtowne bóle całego brzucha(kolka brzuszna) najczęściej poprzedzone parodniowym zaparciem
stolca, moŜe nastąpić podwyŜszenie ciśnienia tętniczego krwi. Następstwem zatrucia ostrego moŜe być uszkodzenie wątroby, nerek oraz
obwodowego i centralnego układu nerwowego.
Długotrwałe naraŜenie: Objawy zatrucia przewlekłego: niedokrwistość niedobarwliwa (spadek zawartości hemoglobiny we krwi), zmiany w
nerwach obwodowych głównie kończyn, zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym.

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczność
Tworzy z wodą roztwory i mieszaniny niebezpieczne dla zdrowia. Działa wysoce toksycznie na organizmy wodne. MoŜe powodować
długotrwałe szkodliwe skutki w środowisku wodnym.
Toksyczność:
LC50/96 h dla ryb – tlenek ołowiu: 56000 mg/l (Gambusia affinis),
LD0/52 h dla ryb, dozowane z pokarmem – brak danych
Toksyczność ostra (EC50/48 h) dla skorupiaków – brak danych
Hamowanie wzrostu glonów (IC50/72 h) – brak danych
Hamowanie wzrostu kolonii bakterii – brak danych.
Dawka śmiertelna dla ryb w przeliczeniu na Pb od 1,4 mg/l.
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StęŜenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne:
S. gairdnerii: LC50: 0,14 ml/l/96h;
L. idus LC50: 546mg/l; test na rybach LC50:236 mg/l;
bakterie: PS. putida toksyczne od 1,8 mg/l wzwyŜ;
glony: Sc. quadricauda toksyczne od 3,7 mg/l wzwyŜ;
M. aeruginosa 0,45 mg/l;
pierwotniaki: E.. sulcatum toksyczne od 0,02 mg/l wzwyŜ;
U. parduczi toksyczne od 0,07 mg/l wzwyŜ;
stawonogi D. magna LC 50: 2,5 mg/l.
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu. brak danych
12.3. Zdolność do biokumulacji: brak danych
12.4. Mobilność w glebie: brak danych
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: nie dotyczy substancji nieorganicznych
12.6. Inne szkodliwe skutki działania: brak danych

SEKCJA 13. Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadu.
Klasyfikacja odpadu: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach.
Postępowanie z odpadami: Producent ołowiu surowego zajmuje się utylizacją odpadu poprzez przetworzenie go na ołów surowy.
kod odpadu 10 04 02*

Opakowania: Opakowania wielorazowego uŜytku znajdują się w ciągłym obrocie pomiędzy producentem odpadu a producentem ołowiu
surowego.
Podstawa prawna: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów
(Dz. Urz. WE L 114 z 27.04.2006, z późn. zm.). Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U.2010.185.1243 oraz Dz.U.2010.203.1351
z późniejszymi zmianami).

SEKCJA 14. Informacje dotyczące transportu.
14.1. Numer rozpoznawczy materiału:
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN:

UN 3288
MATERIAŁ TRUJĄCY, NIEORGANICZNY, STAŁY I.N.O.
(SZLIKRY I ZGARY OŁOWIONOŚNE)
14.3. Klasa zagroŜenia w transporcie
6.1/ T5
14.4. Grupa pakowania:
III
14.5. ZagroŜenia dla środowiska:
materiał zagraŜający środowisku
14.6. Szczególne środki ostroŜności dla uŜytkowników: nie dotyczy
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC:
ADR: P002, IBC08, LP02, R001; RID: P002, DPPL08, LP02, R001
Oznakowanie środków transportu
Nalepka ostrzegawcza nr 6;
pomarańczowa tablica identyfikacyjna

60
3288
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SEKCJA 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji.
Substancja nie jest objęta przepisami Rozporządzenia WE nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w
sprawie substancji zuboŜających warstwę ozonową (Dz.U. L 244 z 29.9.2000 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia (WE) nr 850/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniającego
dyrektywę 79/117/EWG (Dz.U. L 158 z 30.4.2004 z późn. zm.).
Substancja nie podlega przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r.
dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Dz.U. L 204 z 31.7.2008 z późn. zm.).
Kategoria substancji według dyrektywy Seveso/substancje wymienione w załączniku I do dyrektywy Rady 96/82/WE: niebezpieczny dla
środowiska.
Substancja podlega Decyzji Nr 2455/2001/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 2001 r. ustanawiającej wykaz
priorytetowych substancji w dziedzinie polityki wodnej oraz zmieniającej Dyrektywę 2000/60/WE (Dz.U. L 331, 15/12/2001).
Przepisy prawne:
Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające
dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieŜ
dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późn. zm.; Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.01.62.627 z późn. zm.); Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych
i ich mieszaninach (Dz. U. 2011.63.322 z późn. zm.); Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.2013.0.21 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.01.112.1206 z późn. zm.); Ustawa z
dn. 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.01.63.638 z późn. zm.); Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o
przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2011.227.1367 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.2005.259.2173 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.11.166.2526
z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części
wód powierzchniowych (Dz. U. 2008.162.1008 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 28 stycznia 2009 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2009.27.169 z późn. zm.)
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego.
Półprodukty ołowionośne z rafinerii ołowiu są półproduktem w związku z tym podlega wyłączeniu w zakresie oceny bezpieczeństwa
chemicznego.
SEKCJA 16. Inne informacje
Treść zwrotów R i H, które nie zostały podane w całości w sekcjach 2 -15:
H400- działa bardzo toksycznie na organizmy wodne;

Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki:

Numer CAS – oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykańską organizację Chemical Abstracts Sernice
(CAS) pozwalające na identyfikację substancji
Numer WE - oznacza numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu
Komercyjnym (EINECS - ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub numer przypisany substancji w Europejskim
Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS - ang. European List of Notified Chemical Substances), lub numer w wykazie
substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers".
Numer indeksowy – kod identyfikacyjny podany w części 3 zał. VI Rozporządzenia WE nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
Numer rejestracji – numer nadawany przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) po zarejestrowaniu substancji/półproduktu przez
producenta/importera zgodnie z Rozporządzeniem REACH.
LD50 - dawka substancji toksycznej, wyraŜona w miligramach na kg masy ciała potrzebna do uśmiercenia 50% badanej populacji
LC50 - stęŜenie substancji we wdychanym powietrzu, wyraŜone w mg/l, które powoduje śmierć 50% badanej populacji po określonym
czasie wdychania.
NOEC – stęŜenie substancji, wyraŜone w mg/l, przy którym nie obserwuje się Ŝadnych efektów toksycznych (No Observed Effect
Concentration).
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LOEC – najmniejsze stęŜenie substancji, wyraŜone w mg/l, przy którym obserwuje się pierwsze efekty toksyczne (Lowest Observed
Effect Concentration).
EC50 – dawka substancji, wyraŜona w mg/l, powodująca dany efekt farmakologiczny (np. zahamowanie wzrostu) u 50% badanej populacji
w określonym czasie.
NDS – NajwyŜsze Dopuszczalne StęŜenie - wartość średnia waŜona stęŜenia, którego oddziaływanie na pracownika, w ciągu
8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie pracy, przez okres jego aktywności
zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń
NDSCh – NajwyŜsze Dopuszczalne StęŜenia Chwilowe - wartość średnia stęŜenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w
stanie zdrowia pracownika, jeŜeli występuje w środowisku pracy nie dłuŜej niŜ 15 minut i nie częściej niŜ 2 razy w czasie zmiany roboczej,
w odstępie czasu nie krótszym niŜ 1 godzina
NDSP - NajwyŜsze Dopuszczalne StęŜenia Pułapowe - wartość stęŜenia, które ze względu na zagroŜenie zdrowia lub Ŝycia nie moŜe być
w środowisku pracy przekroczona w Ŝadnym momencie
Niezbędne szkolenia: instruktaŜ stanowiskowy w zakresie bezpiecznego stosowania substancji uwzględniający jej niebezpieczne
właściwości dla człowieka i szkodliwe dla środowiska.
Źródła informacji uŜyte w opracowaniu Karty Charakterystyki:
• Wyniki własne analiz ilościowo - jakościowych siarczan niklu
• Niebezpieczne Substancje Praktyczny Poradnik ALFA-WEKA
• Karta charakterystyk substancji niebezpiecznych (siarczan niklu) POCH
• European Chemical Substance Information System.
• Encyklopedia Techniki CHEMIA. WNT
• CHEMIA struktura i reakcje. Milton K. Snyder
Wszystkie dane opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Odbiorcy naszego produktu muszą brać pod uwagę istniejące przepisy
prawne i inne uregulowania.
Niniejsza karta stanowi własność KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Legnica i charakteryzuje wyłącznie nasz produkt.
Dalszych informacji moŜna uzyskać: pod numerami telefonów wymienionymi w pkt. 1.
Dokonano zmian w zakresie:
• adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki
• skład i informacja o składnikach
• informacji na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Kartę zaktualizował: Hubert Opaczewski;

Zatwierdził:

Przygotował: Z-ca Głównego Specjalisty ds. Bezpieczeństwa Procesowego mgr inŜ. Hubert Opaczewski str. 9/9

KONCENTRATY MIEDZI
INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa(y) substancji:
CAS - nr:
UN - nr:
Opis substancji:
Zastosowanie:

Miedź, żelazo, siarka, węgiel, molibden, arsen, kobalt
7440-50-8, 7439-89-6, 7704-34-9, 7440-40-0, 7439-98-7, 7440,38-2, 7440,48-4
3077
Ciało stałe w postaci szarego, bezwonnego proszku
Surowiec do produkcji miedzi
KLASYFIKACJA

Zwroty H:
H400
H412
Zwroty P:
P273

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
Unikać uwolnienia do środowiska
DANE CHEMICZNE I FIZYCZNE

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Gęstość (gaz):
Gęstość względna:
Ciśnienie (prężność) pary:
Względna gęstość pary:
Rozpuszczalność w wodzie:
Inne rozpuszczalniki:

900-1170 °C
1000 °C (początek zakresu temperatur wrzenia)
Nie dotyczy
1100 – 1300 kg/m3
nie dotyczy
nie dotyczy
nierozpuszczalny
brak danych
DANE TOKSYKOLOGICZNE

Opis:
NDS:
NDSCh:
NDSP:
LC50 (inhalacyjnie):
LD50 (doustnie):
LD50 (dermalnie)

Brak stwierdzonego ostrego działania toksycznego
nie ustalono
nie ustalono
> 2000 mg/kg
> 2000 mg/kg
> 2000 mg/kg
DANE POŻAROWE

Opis:

Materiał niepalny

Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Dolna granica wybuchowości:
Górna granica wybuchowości:

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

