Информационен Лист За Безопасност
според Регулация (EU) No. 1907/2006

ESTA® Kieserit gran.
Версия: 2.2

Преработено издание (дата)::
21.01.2015

1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието
1.1 Идентификатори на продукта
Търговското наименование

®

: ESTA Kieserit gran.

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби,
които не се препоръчват
Употреба на
веществото/сместа

: Торове

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност
Фирма/Производител

Телефон
Факс
Email адрес

: K+S KALI GmbH
Bertha-von-Suttner-Str. 7
34131 Kassel
Германия
: +49-(0)561-9301-0
: +49-(0)561-9301-1753
: info@kali-gmbh.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи
Giftinformationszentrale Nord, G#ttingen, Germany
Телефон:+49 (0)551 19240

2. Описание на опасностите
2.1 Класифициране на веществото или сместа
Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)
Безопасно вещество или смес съгласно Регламент (ЕО) No. 1272/2008.
Класификация(67/548/EEC,1999/45/EC)
Веществото не е класифицирано като опасно според Директива 67/548/EEC.
2.2 Елементи на етикета
Обозначение(РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)
Безопасно вещество или смес съгласно Регламент (ЕО) No. 1272/2008.
Обозначение по смисъла на EC директивата (67/548/EEC)
Допълнителна информация

: Този продукт не е необходимо да бъде обозначен в
съответствие с директиви на Европейската общност или
съответните национални законодателства.

2.3 Други опасности
Това вещество не е определено като устойчиво, биоакумулиращо или токсично (PBT).
Това вещество не е определено като много устойчиво или много биоакумулиращо (vPvB).
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3. Състав/информация за съставките
3.1 Вещества
Химическо име
Magnesium Sulphate

CAS номер
EINECS-No. / ELINCS No.
7487-88-9
231-298-2

Концентрация [%]
> 74

4. Мерки за първа помощ
4.1 Описание на мерките за първа помощ
Основни указания

: Повикайте лекар ако се проявят смптомите.
Покажете на лекаря този информационен лист за
безопасност при прегледа.

В случай на вдишване

: При вдишване изведете лицето на чист въздух.

В случай на контакт с кожата

: Изплакнете с вода.

В случай на контакт с очите

: Незабавно промийте окото/очите обилно с вода.
Ако очното раздразнение продължава, консултирайте се
със специалист.

В случай на поглъщане

: Изплакнете устата с вода.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти
Симптоми

: Поглъщането може да предизвика следните симптоми:
Диария

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално
лечение
Лечение

: За специализиран съвет е необходимо лекарите да се
консултират със Центъра за информация по отровите
(общоопасните вещества).

5. Противопожарни мерки
5.1 Пожарогасителни средства
Подходящи пожарогасителни
средства

: Продуктът е невъзпламеним.
Гасете, съобразявайки се с местните обстоятелства и
околната среда.

Неподходящи
: без
пожарогасителни средства
5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа
Специфични опасности при
пожарогасене

: При нагряване или пожар може да се отдели отровен газ.
Серни оксиди

5.3 Съвети за пожарникарите
специални предпазни
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: Събирайте отделно замърсената вода от гасенето на
пожара. Не я изхвърляйте в канализацията.

6. Мерки при аварийно изпускане
6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи
Лични предпазни мерки

: Пазете се от вдишването на прах.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда
Предпазни мерки за опазване : Не допускайте изтичане на продукта в канализацията.
на околната среда
6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване
Средства за почистване

: Почистете с метла и прехвърлете с лопата в подходящи
контейнери за изхвърляне.
След почистване отмийте следите с вода.

6.4 Позоваване на други раздели
За лична защита вижте раздел 8.

7. Работа и съхранение
7.1 Предпазни мерки за безопасна работа
Указания за безопасно
манипулиране

: Избягвайте образуването на прах.
Избягвайте вдишване, поглъщане и контакт с кожата и
очите.

Препоръки за предпазване от
огън и експлозий

: Продуктът е невъзпламеним.
Не се изискват специални противопожарни мерки.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости
Изисквания за складови
помещения и контейнери
Препоръки за основно
складиране

: Съхранявайте на сухо.

Немски реактивни
стъкленици
Друга информация

: 13 Незапалими твърди вещества

: Без специални ограничения за съхранение с други
продукти.

: Стабилен при препоръчаните условия за съхранение.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)
: Неприложим

8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства
8.1 Параметри на контрол
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Не съдържа вещества за които има норми за наличие на работното място.

8.2 Контрол на експозицията
Инженерни мерки
Осигурете подходяща вентилация.
Лична обезопасителна екипировка
Защита на дихателните
пътища
Защита на ръцете

: Ефикасна прахова маска.

Защита на очите

: Защитни очила

Обезопасяване на кожата и
тялото

: Да се носи подходящо защитно облекло.
Не се изискват специални защитни средства.

Хигиенни мерки

: Да не се яде и пие по време на работа.
Измийте ръцете преди почивките и в края на работния
ден.

Предпазни мерки

: Да не се вдишва праха.

: не се изисква при нормална употреба

Контрол на експозицията на околната среда
Основни указания

: Не допускайте изтичане на продукта в канализацията.

9. Физични и химични свойства
9.1 Информация относно основните физични и химични свойства
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Външен вид

: гранулиран

Цвят

: светлосив

Мирис

: без аромат

pH

: приблизително. 10, 25 °C, Воден разтвор

Точка на топене/граници на
топене

: неприложим, Отделяне на кристализационна вода

Точка на кипене/интервал на
кипене

: неприложим

Точка на запалване

: неприложим

Запалимост (твърдо
вещество, газ)

: Продуктът е невъзпламеним.

долна граница на
експлозивност

: неприложим

горна граница на
експлозивност

: неприложим

Налягане на парите

: неприложим

Плътност

: 2,6 g/cm3

Разтворимост във вода

: MgSO4: 342 g/l, 20 °C
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Коефициент на
разпределение: nоктанол/вода

: Hяма информация

Температура на
самозапалване

: неприложим

Температура на запалване

: неприложим

Термално разлагане

: > 700 °C

Експлозивни свойства

: неприложим

Оксидиращи свойства

: неприложим

9.2 Друга информация
Обемна плътност

: приблизително. 1.280 kg/m3

10. Стабилност и реактивност
10.1 Реактивност
Устойчив
10.2 Химична стабилност
Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.
10.3 Възможност за опасни реакции
Опасни реакции

: Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.4 Условия, които трябва да се избягват
Условия, които трябва да
: Неизвестни.
се избягват
10.5 Несъвместими материали
Материали, които трябва
: Неизвестни.
да се избягват
10.6 Опасни продукти на разпадане
Опасни продукти на
разпадане

: Не се разлага ако се съхранява и използва по
предназначение.
При нагряване или пожар може да се отдели отровен газ.
Серни оксиди

11. Токсикологична информация
11.1 Информация за токсикологичните ефекти
Продукт
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Остра орална токсичност

: LD50: > 2.000 mg/kg, плъх, OECD 425

Остра дермална
токсичност

: LD50: > 2.000 mg/kg, плъх, Дадената информация е
базирана на информацията придобита от подобни
съставки.

Корозивност/дразнене на
кожата

: Резултат: Не дразни кожата, Дадената информация е
базирана на информацията придобита от подобни
съставки.
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Сериозно увреждане на
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Сенсибилизация на
дихателните пътища или
кожата
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: Резултат: Не дразни очите, Дадената информация е
базирана на информацията придобита от подобни
съставки.
: мишка, Резултат: Не причинява кожна чувствителност.,
OECD Guideline 429, анхидридна субстанция

Мутагенност на зародишните клетки
Генотоксичност инвитро (in
vitro)

: Резултат: отрицателен, OECD 476

Генотоксичност в живия
организъм (in vivo)

: Hяма информация

Канцерогенност

: Тази информация не е налична.
Според практиката не се очаква

Репродуктивна токсичност

: плъх, Дадената информация е базирана на
информацията придобита от подобни съставки.
Оценка: Тестовете с животни не показаха ефекти върху
възпроизводителната способност.

Тератогенност

: плъх, NOAEL: >= 1.500 mg/kg, Дадената информация е
базирана на информацията придобита от подобни
съставки.
Оценка: Не са се проявили мутагенни или тератогенни
ефекти при тестовете върху животни.

СТОО (специфична
токсичност за определени
органи) - повтаряща се
експозиция

: плъх, Орално, NOAEL: >= 256 mg/kg, Дадената
информация е базирана на информацията придобита от
подобни съставки.

Допълнителна информация

: При нормална употреба не се наблюдават или очакват
увреждания на здравето.

12. Екологична информация
12.1 Токсичност
Продукт:
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Токсичен за риби

: LC50: 680 mg/l, 96 h, Pimephales promelas (fДребна рибка,
бодливка), Дадената информация е базирана на
информацията придобита от подобни съставки.

Токсичен за дафня и други
водни безгръбначни

: LC50: 720 mg/l, 48 h, Daphnia magna (Дафния), Дадената
информация е базирана на информацията придобита от
подобни съставки.

Токсичност за водораслите

: EC50: 2.700 mg/l, 18 DAY, Chlorella vulgaris (слaдководни
водорасли), Дадената информация е базирана на
информацията придобита от подобни съставки.
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: EC50: 84 g/l, 0,5 h, Photobacterium phosphoreum (Морска
биолуминесцентна бактерия)

12.2 Устойчивост и разградимост
Продукт:
Способност за
биоразграждане.

:
Методите за определяне на биоразградимоста не са
приложими за неорганични субстанции.

12.3 Биоакумулираща способност
Продукт:
Биоакумулиране

:
Биоакомулацията е малко вероятна.

12.4 Преносимост в почвата
Продукт:
Подвижност
: неприложим
Разпространение в
: неприложим
компонентите на околната
среда
Физико-химическо
: неприложим
изместване
12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB
Продукт:
Оценка

: Това вещество не е определено като устойчиво,
биоакумулиращо или токсично (PBT).
Това вещество не е определено като много устойчиво или
много биоакумулиращо (vPvB).

12.6 Други неблагоприятни ефекти
Продукт:
Абсорбирани Органични
Халогени (АОХ)

: неприложим

13. Обезвреждане на отпадъците
13.1 Методи за третиране на отпадъци
Продукт

: Check if agriculture use is possible.

Заразен опаковъчен
материал

: Празните контейнери, трябва да бъдат откарани до
одобрените съоръжения за рециклиране или изхвърляне.

14. Информация относно транспортирането
14.1 Пътен транспорт
ADR
Забележки
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правила.
: Неприложим

14.2 Морски транспорт

IMDG
Забележки

: Не е класифициран като опасен по отношение на правилата
за транспорт.

14.3 Въздушен транспорт
IATA-DGR
Забележки

: Не е класифициран като опасен по отношение на правилата
за транспорт.

14.4 Специални предпазни мерки за потребителите
Неприложим
14.5 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение ІІ от MARPOL 73/78 и
Кодекса IBC

15. Информация относно нормативната уредба
15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно
безопасността, здравето и околната среда
Клас водно замърсяване
(Германия)

: WGK 1 малко опасен за водата

Информационен статус
REACH

: Тази субстанция е освободена от регистрация, според
изискванията на (EО) Регулация No. 1907/2006 (REACH).

15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес
Тази субстанция не се нуждае от Оценка за Химеческа Безопасност.

16. Друга информация
Информацията в настоящото указание за безопасна употреба е коректна в рамките на
нашето знание и информация в деня на публикуване. Предоставената информация е
предназначена да служи само за указание за правилна и безопасна употреба,
манипулация, съхранение, транспорт и отстраняване и не трябва да се счита за гаранция
или качественна характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е
валидна в случай на употреба в комбинация с други материали или при други процеси,
освен ако това не е oповестено в текста.
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