
BAYFERROX 420

IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A
SPOLOČNOSTI/PODNIKU

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH
ÚDAJOV

Názov výrobku

BAYFERROX 420

Vyhovuje nariadeniu (EC) číslo 1907/2006 (REACH), dodatok II - Slovensko

1.

:

Použitie látky/prípravku : farbiaci prostriedok (pigment a farbivá), anorganický

Identifikácia látky alebo prípravku

Dodávateľ/Výrobca : LANXESS Deutschland GmbH, Industrial & Environmental Affairs
51369 Leverkusen, Nemecko, Telefónne Č.: +49 214 30 65109
E-mail: infosds@lanxess.com

00528234

Núdzové telefónne číslo : Núdzové tel. å. Toxikologického inform. centra: +421-2-54774166

IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTIEV
Látka nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa Smernice 67/548/EEC a jej doplnkov.

Kvôli informácii o zdravotných účinkoch a symptómoch pozri Sekciu 11.

2.

ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH
Definícia výrobku (REACH) :

C.I. Pigment Yellow 42, FeOOH

Áno.

Podľa súčasných znalostí dodávateľa tento výrobok neobsahuje žiadne nebezpečné prísady v
množstvách, ktoré podliehajú hláseniu v tejto sekcii, v súlade s EU, alebo národnými
predpismi.

3.
Látka, s jednou hlavnou zložkou

Styk s pokožkou

4.
Opatrenia prvej pomoci

Požitie

Vdýchnutie

Styk s očami

:

:

:

:

OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI

Kvôli informácii o zdravotných účinkoch a symptómoch pozri Sekciu 11.

Nevyžadujú sa žiadne špeciálne opatrenia.

Nevyžadujú sa žiadne špeciálne opatrenia.

Prepravte postihnutú osobu na čerstvý vzduch.  Udržujte osoby v
teple a pokoji.  Ak postihnutý nedýcha, dýchanie je nepravidlené,
alebo má zástavu dýchania, poskytnite umelé dýchanie, alebo
nechajte vycvičeným personálom zaviesť kyslík.  Ak sa prejavia
symptómy, vyhľadajte lekárske ošetrenie.  Osobu v bezvedomí
uložte do stabilizačnej polohy a ihneď privolajte lekársku pomoc.
Udržujte otvorené dýchacie cesty.  Uvoľnite tesné šatstvo, ako
golier, kravatu alebo opasok.

Okamžite vypláchnite oči veľkým množstvom vody, za občasného
dvíhania horných a spodných viečok.  Skontrolujte a odstráňte
všetky kontaktné šošovky.  Oplachujte po dobu aspoň 10 minút.  Pri
podráždení poskytnite lekárske ošetrenie.
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PROTIPOŽIARNE OPATRENIA5.

Zvláštne expozičné riziká Žiadne špecifické nebezpečenstvo požiaru či výbuchu.

Hasiči musia mať primerané ochranné pomôcky a uzavretý dýchací
prístroj (SCBA) s celotvárovou maskou v pretlakovom móde.

Špeciálny ochranný výstroj
pre hasičov a výzbroj pre
hasičské jednotky

Pri požiari použite rozprášenú vodu (hmlu), penu, suché chemikálie
alebo CO2.

Hasiace médiá

:

:

Nie je známa.

Vhodné :

Nevhodné :

6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

Environmentálne
preventívne opatrenia

Osobné predbežné
opatrenia

Presuňte nádoby z miesta úniku.  Zabráňte vniknutiu do kanálov,
vodných tokov, pivníc a uzavretých priestorov.  Povysávajte, alebo
pozmetajte materiál a preneste ho do označenej nádoby určenej na
odpad.  Likvidujte cez firmu licencovanú pre likvidáciu odpadu.
Poznámka: Pozri sekciu 1 pre informácie o núdzových kontaktoch a
Sekciu 13 o likvidácii odpadu.

:

: Nepodnikajte nič, čo by predstavovalo osobné riziko alebo na čo
nemáte výcvik.  Zabráňte vstupu nechránených a prebytočných
osôb.  Zabezpečte primerané vetranie.  Nasaďte si vhodné osobné
ochranné prostriedky (Pozri sekciu 8).  Nebezpečie pokĺznutia na
uniknutom materiáli.

Zabráňte rozptýleniu a odtečeniu uniknutého materiálu do pôdy,
vodných tokov, odtokov a kanalizácie.  Ak výrobok spôsobil
znečistenie životného prostredia (kanalizáciu, vodné toky, zeminu
alebo vzduch), informujte príslušné úrady.

Veľký únik :

Presuňte nádoby z miesta úniku.  Povysávajte, alebo pozmetajte
materiál a preneste ho do označenej nádoby určenej na odpad.
Likvidujte cez firmu licencovanú pre likvidáciu odpadu.

Malý únik :

MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE7.

Baliace materiály

Použite pôvodnú nádobu.:Odporúčané

Manipulácia

Skladovanie : Nevyžadujú sa žiadne špeciálne opatrenia.

Nevyžadujú sa žiadne špeciálne opatrenia.:

8. KONTROLA EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

Maximálne prípustné pracovné dávky

FeOOH Nariadenie Vlády Slovenskej republiky (Slovensko,
6/2007).

NPHV: 1.5 mg/m³ 8 hodina / hodiny / hodín. Forma: dym,
respirabilná frakcia
  NPHV: 4 mg/m³ 8 hodina / hodiny / hodín. Forma: dymy,
inhalovateľná frakcia

Názov prísady
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Maximálne prípustné pracovné dávkyNázov prísady

Žiadne špeciálne požiadavky na ventiláciu.  Dobrý ventilačný
systém by mal stačiť na kontrolu vystavenia pracovníkov látkam,
kontaminujúcim ovzdušie.

:Technické opatrenia

Odporúčané:  Maska proti prachu:Ochrana dýchacích ciest

Odporúčané:  rukavice:Ochrana rúk

Ak odhad možných rizík naznačuje nutnosť vyhýbať sa rozstreknutej
kvapaline, oparu, plynom a prachu, treba používať certifikované
ochranné pomôcky pre oči.
Odporúčané: bezpečnostné okuliare s bočnými krytmi

:Ochrana zraku

Osobné ochranné pomôcky pre celé telo majú byť zvolené podľa
úlohy, ktorú treba splniť a podľa rizík s tým spojených; pred použitím
pre manipuláciu s týmto výrobkom by mali byť schválené
odborníkom.

:Ochrana kože

Hygienické opatrenia : Po manipulácii s výrobkom, pred jedlom, fajčením, používaním
toalety a pred koncom pracovnej doby si dôkladne umyte ruky,
predlaktia a tvár.  Použite vhodný postup na odstránenie
potenciálne kontaminovaných odevov.  Pred opätovným použitím
kontaminované šatstvo vyperte.  Zabezpečte, aby stanice na
oplachovanie očí a bezpečnostné sprchy boli v blízkosti pracoviska.

Odporúčané monitorovacie
postupy

: Ak obsahuje výrobok prísady s predpísaným expozičným limitom,
môže byť potrebné sledovanie osôb, ovzdušia na pracovisku, alebo
biologické sledovanie, aby bylo možné určiť účinnosť ventilácie,
alebo iných kontrolných opatrení a/alebo určiť potrebu nosenia
ochranných dýchacích prostriedkov.  U metód zisťovania expozície
vdýchnutím chemických látok a metód stanovenia škodlivých látok
sa treba riadiť Európskou normou EN 689 a príslušnými národnými
dokumentmi.

Opatrení manažmentu rizík

Osobné ochranné pomôcky

Kontrola expozície na pracovisku

:Technické opatrenia Pre zaistenie splnenia legislatívou stanovených podmienok ochrany
životného prostredia je potrebné kontrolovať emisie z ventilačných a
výrobných zariadení.  V niektorých prípadoch budú pre zníženie
emisií na prijateľnú úroveň potrebné práčky dymov, filtre, alebo
úpravy výrobných zariadení.

Kontrola environmentálnej expozície

FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Skupenstvo

Teplota topenia

Tuhá látka. [prášky]

>1000°C (>1832°F)

Bez zápachu.Zápach

pH

Žltá.Farba

9.

3.5 k 7.5 [Konc. (% h/h): 5%]

:

:

:

:

:

Všeobecné informácie

Vzhľad

Dôležité zdravotné, bezpečnostné a environmentálne informácie
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Nerozpustný v nasledujúcich materiáloch: studenej vodeRozpustnosť :

Hustota : 4.1 kg/L (20 °C)

Nebezpečné produkty
rozkladu

Podmienky, ktorých vzniku
treba zabrániť

STABILITA A REAKTIVITA10.

:

:

Teplota rozkladu : 180°C

Za normálnych podmienok skladovania a používania by nemali
vznikať nebezpečné rozkladné produkty.

Výrobok je stabilný.Stabilita :

Od 180 °C premena na Fe2O3.

TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE11.
Akútna toxicita

Názov výrobku/prísady Výsledok Druhy Dávka Expozícia Test

*Skúšobné výsledky analogického produktu.

BAYFERROX 420 LD50
Orálny

* Krysa >5000
mg/kg

- -

Podráždenie/poleptanie

Pokožka : Nedráždivá *Skúšobné výsledky analogického produktu.

Oči : Nedráždivá *Skúšobné výsledky analogického produktu.

EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE12.

Žiadne známe významné účinky alebo kritické riziká.Poznámky pre Lekára :

Nie sú k dispozícii.

OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ13.

Na základe súčasných informácií dodávateľa, tento výrobok nie je
považovaný za nebezpečný odpad podľa Smernice EÚ 91/689/EC

Nebezpečný odpad :

Metódy likvidácie odpadu : Preveriť možnosť spätného použitia.  Produktový odpad a
znečistené nádoby zbaliť, príp. uzatvoriť, označiť a dopraviť za
dodržania národných úradných predpisov do určenej spaľovne,
resp. k znovuspracovaniu.  Pri väčších množstvách nutná
konzultácia s dodávateľom.  Pri odovzdaní nevyčistených prázdnych
nádob je nutné upozorniť odberateľa na možné ohrozenie zvyškami
produktu.  Pri zne¦kod¡ovaní v rámci EÚ pouòiù platný odpadový
kðúå podða európského zoznamu odpadov (EWL).    Úlohou
producenta odpadov je, okrem iného, priradiù k svojim odpadom
oborové a procesne ¦pecifické odpadové kódy podða európskeho
zoznamu odpadov (EWL).
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14. INFORMÁCIE O DOPRAVE

ADR/RID - - -

IMDG - - -

--IATA -

-- --

Predpis UN
Číslo

Správny dopravný názov Trieda PG Etiketa Dodatočné
informácie

-

-

-

ADNR

Nie je regulované(á).

Nie je regulované(á).

Nie je regulované(á).

Nie je regulované(á).

GGVSE - - - -

Nie je nebezpečným tovarom pre transport.
Uchovávať oddelene od potravín a pochutín.

-

-

-

-

-

PG: Obalová skupina

Nie je regulované(á).

REGULAČNÉ INFORMÁCIE15.
EÚ Pravidlá

Priemyselné použitie.

Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa legislatívy EÚ.Rizikové vety :

Klasifikácia a značenie určujú Smernice EU 67/548/EEC a 1999/45/EC (vrátane dodatkov) berúc
do úvahy cieľové použitie výrobku.

ĎALŠIE INFORMÁCIE16.

2008-11-24

História

Dátum tlače(nia)

Dátum vydania

Verzia

2008-11-24

1.01

Dátum predchádzajúceho
vydania

2007-07-26

:

:

:

:

Údaje vycházajú z dnešného stavu vedomostí a skúseností. Karta bezpečnostných údajov
popisuje produkty s ohľadom na požadovanú bezpecnosť. Údaje nemajú význam záruky
zloženia, vlastností a kvality produktu.

Oznámenie pre čitateľa
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