
FloMag® PWT (úprava pitné vody)
Oxid hořečnatý
Bezpečnostní list
podle Federálního rejstříku / sv. 77, č. 58 / pondělí, 26. března 2012 / Jednací řád

Datum vydání: 18. 4. 2014 Verze: 1.0

Forma výrobku: Látka
Obchodní název:  FloMag® PWT 12 x 40

FloMag® PWT 6 x 16 FloMag®

PWT Prilled 30

Chemický název:  Oxid hořečnatý

Číslo CAS:   1309-48-4

Vzorec:   MgO

Jiné prostředky identifikace:   kalcinovaný brucitový oxid hořečnatý, kalcinovaný oxid hořečnatý, kalcinovaný magnezit, magnezit pálený,
přepálený, žáruvzdorný, periklas, mořská voda magnézie, oxomagnézie

Použití látky nebo směsi:   Pro použití při úpravě pitné vody (norma NSF Standard 60 pro chemikálie pro pitnou vodu).

Martin Marietta Magnesia Specialties 1800
Eastlake Road
Manistee, Michigan 49660, USA Tel.:
+001 410 780 5500

Číslo pro naléhavé situace:   CHEMTREC, USA: 1-800-424-9300; MEZINÁRODNÍ: +1-703-527-3887; k dispozici nonstop (24/7)

Klasifikace (GHS-US)

Neklasifikováno

Označování GHS-US

Nevztahuje se žádné označení

Další informace nejsou k dispozici.

Žádná

Typ látky:   Jednosložková
Název:   FloMag® PWT (úprava pitné vody)
Oxid hořečnatý

Číslo CAS:  1309-48-4

Název Identifikátor výrobku % Klasifikace (GHS-US)
Oxid hořečnatý (č. CAS) 1309-48-4 98 Neklasifikováno
Oxidy křemíku, železa, hliníku a vápníku (číslo CAS); směs 2 Neklasifikováno

Nevztahuje se.

Obecné pokyny pro první pomoc:  Nikdy nepodávejte nic do úst osobě v bezvědomí. Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc (pokud je
to možné, ukažte štítek).

Pokyny pro první pomoc po vdechnutí:  Pokud je dýchání obtížné, odveďte postiženou osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
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4.1. Popis první pomoci
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

3.2. Směsi

3.1. Látky
ODDÍL 3: Složení / informace o složkách

2.4. Neznámá akutní toxicita (GHS-US)

2.3. Další nebezpečnost

2.2. Prvky označení

2.1. Klasifikace látky nebo směsi
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.1. Identifikátor výrobku
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
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Pokyny pro první pomoc po styku s kůží:  Svlékněte zasažené oblečení a veškerou exponovanou oblast pokožky omyjte jemným mýdlem a vodou a poté
opláchněte teplou vodou.

Pokyny pro první pomoc po zasažení očí:  Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody. Pokud bolest, mrkání nebo zarudnutí přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro první pomoc po požití:  Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte nouzovou lékařskou pomoc.

Symptomy/poranění:   U výrobku se neočekává, že v očekávaných podmínkách běžného používání představuje významné riziko.
Nevdechujte prach.

Symptomy/zranění po vdechnutí:   Vdechnutí může způsobit: podráždění, kašel, mělké dýchání.

Symptomy/zranění po zasažení kůže:   Účinky při styku s kůží mohou zahrnovat: podráždění kůže.

Symptomy/zranění po zasažení očí:   Může způsobit podráždění očí.

Symptomy/zranění po požití:   Požití obvykle způsobuje vyprázdnění střev. Polknutí velkého množství může způsobit střevní obstrukce.

Nebyly nalezeny žádné další lékařské informace. Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

Vhodná hasiva:  Není hořlavý. Pokud je v blízkosti požár, použijte vhodné hasicí prostředky. Vodní mlha. Oxid uhličitý. Suchý prášek. Pěna.
Nevhodná hasiva:  Žádná známá.

Nebezpečí požáru:   Při zahřátí až na teplotu rozkladu mohou vznikat výpary oxidu hořečnatého.

Nebezpečí výbuchu:   Výrobek není výbušný.
Reaktivita:   Reaguje s: Neslučitelné materiály.

Pokyny pro hašení požáru:   Pro chlazení exponovaných nádob používejte vodní sprchu nebo mlhu. Při hašení jakéhokoli chemického
požáru dbejte zvýšené opatrnosti.
 Zabraňte úniku odtékající vody, použité k hašení, a jejímu vniknutí do kanalizace či vodních toků.

Ochrana při hašení:   Nevstupujte do prostoru požáru bez řádných ochranných prostředků, včetně ochrany dýchacích cest.

Další informace: Žádná další opatření k řízení rizik nejsou nutná.

Obecná opatření:  Zamezte vzniku nebo šíření prachu. Usazený prach lze vysát.

6.1.1. Pro nepohotovostní personál

Ochranné prostředky:  Tam, kde může dojít k nadměrné prašnosti, používejte schválené prostředky na ochranu dýchacích  cest.

Postupy pro mimořádné situace:  Zbytečný personál odveďte pryč.

6.1.2. Pro pohotovostní personál

Ochranné prostředky:  Tam, kde může dojít k nadměrné prašnosti, používejte schválené prostředky na ochranu dýchacích cest.

Postupy pro mimořádné situace:  Vyvětrejte oblast. Dojde-li k většímu úniku, je třeba okamžitě evakuovat všechny pracovníky a vyvětrejte prostor.

Zabraňte vniknutí do kanalizace a vodních toků. Pokud se kapalina dostane do kanalizace nebo vodních toků, informujte úřady.

Pro omezení úniku:   Nedovolte, aby se drobné úniky nebo rozlité látky hromadily na pochůzných plochách. Uchovávejte
a shromažďujte jako jakoukoli pevnou látku.

Metody čištění:    Na zemi zameťte nebo shrňte do vhodných nádob. Minimalizujte tvorbu prachu.

Viz oddíl 8. Omezování expozice a osobní ochranné prostředky.

Opatření pro bezpečné zacházení:  Před jídlem, pitím nebo kouřením a při ukončení práce si umyjte ruce a ostatní exponované oblasti jemným mýdlem a vodou.
  Zajistěte řádné větrání v technologickém prostoru, abyste zabránili tvorbě prachu.

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
ODDÍL 7: Zacházení a skladování

6.4. Odkaz na jiné oddíly

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

5.3. Pokyny pro hasiče

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

5.1. Hasiva
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
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Hygienická opatření:   V prostorách skladování a používání by mělo být zakázáno kouřit, jíst a pít. Po manipulaci s tímto
výrobkem si vždy ihned umyjte ruce a před odchodem z pracoviště si je umyjte ještě jednou.

Podmínky skladování:   Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě, odděleně od
neslučitelných materiálů. Když nádoby nepoužíváte, uchovávejte je zavřené.

Neslučitelné materiály:   KYSELINA (silná) – prudká reakce, vzniká teplo; fluorid chloritý reaguje prudce za vzniku plamenu; chlorid
fosforečný – zářivě žhne. POZNÁMKA: Působení vody může způsobit pomalou hydrataci tohoto produktu, při
níž může vznikat teplo (exotermická reakce).

Viz oddíl 1.2

U složek uvedených v oddíle 3.1 jsou zobrazeny všechny dostupné OEL.

Oxid hořečnatý (1309-48-4)
USA ACGIH ACGIH TWA (mg/m³) 10 mg/m³

USA ACGIH Poznámka (ACGIH) (inhalovatelná frakce)

USA OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m3) 15 mg/m³

Vhodná technická opatření:     Zabraňte rozptýlení prachu do ovzduší (např. čištění prašných ploch stlačeným vzduchem). Zajistěte místní
odsávací ventilaci uzavřených přenosových systémů, aby se minimalizovala expozice.

Ochrana rukou:     Používejte ochranné rukavice: rukavice nepropouštějící prach.

Ochrana očí:      Chemické ochranné brýle nebo bezpečnostní brýle.

Ochrana dýchacích cest:   V případě nedostatečného větrání používejte vhodné dýchací přístroje. Používejte respirátor s čištěním
vzduchu, vybavený patronami s filtrem pevných částic.

AŽ DO 100 MG/M3: Jakýkoli respirátor proti prachu, mlze nebo kouři, jakýkoli respirátor s přívodem vzduchu
nebo autonomní dýchací přístroj.
AŽ DO 250 MG/M3: Jakýkoli respirátor s přívodem vzduchu provozovaný v režimu nepřetržitého průtoku
nebo jakýkoli napájený respirátor s čištěním vzduchu a filtrem proti prachu/mlze/dýmu.
AŽ DO 500 MG/M3: Vysoce účinný filtr pevných částic s celoobličejovou částí; jakýkoli napájený respirátor
s přívodem vzduchu s těsně přiléhající obličejovou částí a vysoce účinným filtrem pevných částic; jakýkoli
autonomní dýchací přístroj s celoobličejovou částí; jakýkoli respirátor s přívodem vzduchu s celoobličejovou
částí.
AŽ DO 7 500 MG/M3: Jakýkoli respirátor s přívodem vzduchu, s celoobličejovou částí a provozovaný v režimu
požadovaného tlaku nebo v jiném přetlakovém režimu.
NOUZOVÝ VSTUP nebo VSTUP DO NEZNÁMÝCH KONCENTRACÍ: Autonomní dýchací přístroj
s celoobličejovou částí a provozovaný v režimu požadovaného tlaku nebo respirátor s přívodem
vzduchu a s celoobličejovou částí a provozovaný v režimu požadovaného tlaku nebo v jiném
přetlakovém režimu v kombinaci s pomocným autonomním dýchacím přístrojem provozovaným
v režimu požadovaného tlaku nebo v jiném přetlakovém režimu.
ÚNIK: Jakýkoli respirátor s čištěním vzduchu, s celoobličejovou částí, s vysoce účinným filtrem pevných částic
nebo jakýkoli vhodný autonomní přístroj určený pro úniky.

Další informace:  Při používání výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

Fyzikální skupenství:   pevná látka

Vzhled:   prášek

Molekulová hmotnost:   40,3 g/mol

Barva:   bílá

Zápach:   bez zápachu

Prahová hodnota zápachu:   Nejsou k dispozici žádné údaje.

pH:     Nejsou k dispozici žádné údaje.

pH roztoku:     10,3 nasycený vodný roztok

Relativní rychlost odpařování (butylacetát = 1):   Nejsou k dispozici žádné údaje.

Bod tání:   2 827 (2 797 – 2 857) °C

Bod tuhnutí:   Nejsou k dispozici žádné údaje.

Bod varu:   3 600 °C

Bod vzplanutí:     Výrobek neudržuje hoření.

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

8.2. Omezování expozice

8.1. Kontrolní parametry
ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
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Teplota samovznícení:   Nejsou k dispozici žádné údaje.

Teplota rozkladu:     > 1 700 °C

Hořlavost (pevná látka, plyn):   Nejsou k dispozici žádné údaje.

Tlak páry:   Nejsou k dispozici žádné údaje.

Tlak páry při teplotě 50 °C:    0 hPa

Relativní hustota par při teplotě 20 °C   0

Relativní hustota:   Nejsou k dispozici žádné údaje.

Hustota:   3,58 g/cm³

Rozpustnost:   Ve vodě je materiál částečně rozpustný.

Log Pow:   Nejsou k dispozici žádné údaje.

Log Kow:   Nejsou k dispozici žádné údaje.

Viskozita, kinematická:   Nejsou k dispozici žádné údaje.

Viskozita, dynamická:   Nejsou k dispozici žádné údaje.

Výbušné vlastnosti:   Výrobek není výbušný.

Oxidační vlastnosti:   Nejsou k dispozici žádné údaje.

Meze výbušnosti:   Nejsou k dispozici žádné údaje.

Další informace nejsou k dispozici.

Reaguje s: Neslučitelné materiály.

Stabilní při okolní teplotě a za běžných podmínek použití.

K nebezpečné polymerizaci nedochází.

Zabraňte kontaktu s neslučitelnými materiály, nadměrným teplem nebo chladem; vlhkostí.

KYSELINA (silná) – prudká reakce, vzniká teplo; fluorid chloritý reaguje prudce za vzniku plamenu; chlorid fosforečný – zářivě žhne. POZNÁMKA: Působení vody může
způsobit pomalou hydrataci tohoto produktu, při níž může vznikat teplo (exotermická reakce).

Pokud se oxid hořečnatý zahřeje až na teplotu odpařování (tj. > 1 700 °C), mohou vznikat výpary oxidu hořečnatého.

Akutní toxicita:  Neklasifikováno.  (Na základě dostupných údajů o látkách kritéria pro klasifikaci nejsou splněna.)

Oxid hořečnatý (1309-48-4)
LD50, perorálně, potkan 3 990 mg/kg
ATE (perorálně) 3 990,000 mg/kg tělesné hmotnosti

Žíravost/dráždivost pro kůži: Neklasifikováno.  (Na základě dostupných údajů o látkách kritéria pro klasifikaci nejsou splněna.)

Vážné poškození očí / podráždění očí:   Neklasifikováno.  (Na základě dostupných údajů o látkách kritéria pro klasifikaci nejsou splněna.)

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže:   Neklasifikováno.  (Na základě dostupných údajů o látkách kritéria pro klasifikaci nejsou splněna.)

Mutagenita v zárodečných buňkách:   Neklasifikováno.  (Na základě dostupných údajů o látkách kritéria pro klasifikaci nejsou splněna.)

Karcinogenita:   Neklasifikováno.  (Na základě dostupných údajů o látkách kritéria pro klasifikaci nejsou splněna.)
Oxid hořečnatý (1309-48-4)
Skupina IARC Není uveden ve třídě karcinogenity
Stav dle Národního toxikologického programu
(National Toxicology Program, NTP)

Není uveden ve třídě karcinogenity

Toxicita pro reprodukci:   Neklasifikováno.  (Na základě dostupných údajů o látkách kritéria pro klasifikaci nejsou splněna.)

Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice):   Neklasifikováno.  (Na základě dostupných údajů o látkách kritéria pro klasifikaci nejsou splněna.)

Toxicita pro specifické cílové orgány
(opakovaná expozice)

:  Neklasifikováno.  (Na základě dostupných údajů o látkách kritéria pro klasifikaci nejsou splněna.)

11.1. Informace o toxikologických účincích
ODDÍL 11: Toxikologické informace

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

10.5. Neslučitelné materiály

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

10.2. Chemická stabilita

10.1. Reaktivita
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

9.2. Další informace



FloMag® PWT (úprava pitné vody)
Oxid hořečnatý
Bezpečnostní list

18. 4. 2014 CZ (česky) ID BL: MM_1300012 5/7

Nebezpečnost při vdechnutí:  Neklasifikováno.  (Na základě dostupných údajů o látkách kritéria pro klasifikaci nejsou splněna.)

Potenciální nepříznivé účinky na lidské zdraví a příznaky:

Symptomy/zranění po vdechnutí:   Vdechnutí může způsobit: podráždění, kašel, problémy s dýcháním.

Symptomy/zranění po zasažení kůže:   Účinky při styku s kůží mohou zahrnovat: podráždění kůže.

Symptomy/zranění po zasažení očí: Může způsobit podráždění očí.

Symptomy/zranění po požití: Požití obvykle způsobuje vyprázdnění střev.  Polknutí velkého množství může způsobit střevní obstrukce.

Pravděpodobné cesty expozice: dermální, při vdechnutí.

Další informace nejsou k dispozici.

Oxid hořečnatý (1309-48-4)
Perzistence a rozložitelnost Nestanoveno.

Oxid hořečnatý (1309-48-4)
Bioakumulační potenciál Nestanoveno.

Další informace nejsou k dispozici.

Další informace:  Zamezte uvolňování do přírodního prostředí.

Metody nakládání s odpady:   Přijměte veškerá nezbytná opatření, abyste zabránili náhodnému vypouštění výrobků do kanalizace
a vodních toků v důsledku prasknutí nádob nebo přečerpávacích systémů. Zlikvidujte bezpečným
způsobem v souladu s místními/národními předpisy.

Doporučení pro likvidaci odpadů:    Zlikvidujte bezpečným způsobem v souladu s místními/národními předpisy.

Ekologie – odpadní materiály:    Zamezte uvolňování do přírodního prostředí.

V souladu s DOT

Není považován za nebezpečné zboží pro dopravní předpisy.

Další informace:  Nejsou k dispozici žádné doplňující informace.

ADR

Popis přepravního dokladu:

Přeprava po moři

Další informace nejsou k dispozici.

Letecká doprava

Další informace nejsou k dispozici.

Oxid hořečnatý (1309-48-4)
Uveden v seznamu TSCA (Toxic Substances Control Act, zákon o omezování toxických látek) Spojených států amerických
Třídy nebezpečnosti dle předpisu SARA, oddíl
311/312

Bezprostřední (akutní) nebezpečnost pro zdraví

15.1. Federální předpisy USA
ODDÍL 15: Informace o předpisech

Dodatečné informace

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

13.1. Metody nakládání s odpady
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

12.5. Jiné nepříznivé účinky

12.4. Mobilita v půdě

12.3. Bioakumulační potenciál

12.2. Perzistence a rozložitelnost

12.1. Toxicita
ODDÍL 12: Ekologické informace
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Oxid hořečnatý (1309-48-4)
Ohlašování emisí dle předpisu SARA, oddíl 313 Toto upozornění nesmí být odděleno od tohoto bezpečnostního listu a každá kopie bezpečnostního

listu musí obsahovat toto upozornění, jak požaduje předpis 40CFR část 372: Oxid hořečnatý
nepodléhá ohlašovací povinnosti podle formuláře R.

Oxid hořečnatý (1309-48-4)
Jurisdikce Seznam Komentář
Asie a Tichomoří Asie – PAC
Austrálie Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical

Substances, AICS)
Národní seznam polutantů (National Pollutant Inventory) Kouř oxidu hořečnatého
Prioritní existující chemické látky

Čína Seznam stávajících chemických látek (Inventory of Existing Chemical Substances
in China, IECSC)

Japonsko Existující a nové chemické látky (Existing and New Chemical Substances, ENCS) č. 1-465; anorganické sloučeniny

Korea Korejský seznam chemických látek (KECI, Chemical Inventory of Korea) KE-22728
Nový Zéland Seznam chemických látek (NZIoC) Schválení HSNO
Filipíny Seznam chemikálií a chemických látek (Philippine Inventory of Chemicals and

Chemical Substances, PICCS)
Evropa Mezinárodní seznam kosmetických přísad (International Cosmetics Ingredients

Inventory, INCI), EHS
absorpční/pufrovací/zmatňující/aditiva

Předběžná registrace podle nařízení REACH, EU
Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek (European
Inventory of Existing Commercial Chemical Substances, EINECS)

215-171-9

Seznam látek s německou třídou nebezpečnosti pro vodu 5208

Klasifikace: VwVwS

Switzerland Giftliste 1 (seznam toxických látek) G-2368

Kanada Kanadský seznam látek tuzemského původu (Canadian Domestic Substances
List, DSL)
Seznam složek WHMIS

Spojené státy
americké

Mezní prahové hodnoty dle úřadu ACGIH (Threshold Limit Values, TLV)

Inertní složky pesticidů, EPA

Hodnocení potravinářských přídatných látek podle priorit (Priority-based
Assessment of Food Additives, PAFA), FDA

Nařízení FDA Použití jako barvivo.

Chemikálie s vysokým objemem výroby (High Production Volume, HPV)

Seznam zpráv Národního toxikologického programu

Informace o nebezpečnosti, toxikologii a použití, NIOSH

Nebezpečnost pro zdraví, NIOSH

Doporučené limity expozice, NIOSH 10 mg/m3

Přípustné limity expozice, OSHA 8hodinový TWA: celkové částice 15 mg/ m3

Seznam dle zákona o omezování toxických látek (Toxic Substances Control Act,
TSCA)
Pravidlo o aktualizaci seznamu toxických látek

TSCA, oddíl 8A – Pravidlo pro předběžné informace o hodnocení (Preliminary
Assessment Information Rule, PAIR)

Jiné Nebezpečnost pro zdraví Registr toxických účinků chemických látek (RTECS):
OM3850000Chemikálie s vysokým objemem výroby: ICCA

Chemikálie s vysokým objemem výroby: OECD

Oxid hořečnatý (1309-48-4)
15.3. Státní předpisy USA

15.2. Mezinárodní předpisy
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Státní nebo místní předpisy Seznam toxických látek, právo na informace, USA – Illinois
Právo na informace, USA – Massachusetts
Právo na informace, USA – Minnesota
Právo na informace, USA – New Jersey
Právo na informace, USA – Pennsylvania
Právo na informace, USA – Rhode Island
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Indikace změn:  Původní dokument.
Zdroje údajů:  ACGIH 2000.

Chemical Inspection & Regulation Service; přístupné na internetové adrese: http://www.cirs-
reach.com/Inventory/Global_Chemical_Inventories.html.

Ind. Exposure & Control Techn. for OSHA Regulated Substances - MgO (fume), březen, 1989, str. 1181–
1184.

Krister Forsberg a S.Z. Mansdorf, „Quick Selection Guide to Chemical Protective Clothing“ (Průvodce
rychlým výběrem chemických ochranných oděvů), páté vydání.
NIOSH Occupational Health Guide for chemical Substances (Ochrana zdraví při práci, průvodce
chemickými látkami) – sv. II, září, 1978. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008
ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic
67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.
RTECS, červen 1998.

Sax – 8. vydání Seznam chemických látek TSCA. Přístupné na internetové adrese
http://www.epa.gov/oppt/existingchemicals/pubs/tscainventory/howto.html.
Národní lékařská knihovna  institutu National Institutes of Health Haz-Map, USA. Přístupné na
internetové adrese  http://hazmap.nlm.nih.gov

Zkratky a akronymy: ACGIH – Americká konference vládních průmyslových hygieniků (American Conference of Government Industrial
Hygienists)

ATE: Akutní toxicita, odhad.

Číslo Chemical Abstracts Service (divize Americké chemické společnosti)

EC50: Koncentrace v prostředí spojená s reakcí 50 % testované populace. GHS: Globálně harmonizovaný systém

klasifikace a označování chemikálií.

LD50: Smrtelná dávka látky pro 50 % testovaných organismů. OSHA: Úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví při

práci (Occupational Safety & Health Administration). TSCA: Zákon o omezování toxických látek (Toxic Substances

Control Act).

TWA: Časově vážený průměr (Time Weighted Average).

Další informace:   Žádné.

NFPA, látka nebezpečná pro zdraví:   0 – Expozice v podmínkách požáru by nepředstavovala žádné
nebezpečí nad rámec běžných hořlavých materiálů.

NFPA, nebezpečí požáru:   0 – Materiály, které nehoří.

Reaktivita NFPA:   0 – Obvykle stabilní, a to i v podmínkách vystavení požáru, a nereagují s vodou.

SDS US (GHS HazCom 2012)

Autor bezpečnostního listu: The Redstone Group, LLC
6397 Emerald Pkwy.
Suite 200
Dublin, OH 43016
Tel. 614-923-7472
www.redstonegrp.com

Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a jejich účelem je pouze popsat výrobek z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a s ohledem na požadavky životního prostředí. Neměly by být tudíž chápány jako
záruka jakékoli specifické vlastnosti výrobku.
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