BIZTONSÁGI ADATLAP

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1. Termékazonosító
Az anyag neve

Barium oxide

Azonosító szám

056-002-00-7 (Indexszám)

Szinonímák

BARIUM MONOXIDE

A kiadás dátuma

18-április-2015

Változat száma

01

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
Azonosított
Nem áll rendelkezésre.
felhasználások
Ellenjavallt
felhasználások

Nem ismert.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Szállító
A vállalat neve
Cím

Részleg

Materion Advanced Chemicals Inc.
407 N. 13th Street
1316 W. St. Paul Avenue
Milwaukee, WI 53233
US
Milwaukee

Telefonszám
e-mail cím
Illetékes személy

414.212.0257
advancedmaterials@materion.com
Noreen Atkinson

1.4. Sürgősségi telefonszám

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
Az anyagot értékelték és /vagy megvizsgálták fizikai-, egészségügyi- és környezeti veszélyességére, és a következő osztályozás
alkalmazandó.
Osztályozás a módosított 67/548/EGK vagy 1999/45/EK rendeletnek megfelelően
Osztályozás

Xn;R20/22

Minden R- mondat teljes szövege megtalálható a 16. szakaszban .
A módosított 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
Egészségi veszélyek
Akut toxicitás, orális
Akut toxicitás, belélegzéskor
Veszély áttekintése
Fizikai veszélyek

4. kategória

H302 - Lenyelve ártalmas.

4. kategória

H332 - Belélegezve ártalmas.

Nincs fizikai veszélyként besorolva.

Egészségi veszélyek

Belélegezve és lenyelve ártalmas. A keverék vagy anyag(ok) foglalkozási expozíciója nemkívánatos
egészségügyi hatásokat okozhat.

Környezeti veszélyek

Nincs környezetre veszélyes anyagként besorolva.

Speciális veszély

Ismeretlen.

Fő tünetek

Nem áll rendelkezésre.

2.2. Címkézési elemek
Címkézés a módosított 1272/2008 EK rendeletnek megfelelően
Tartalom:
Barium oxide
Veszélyt jelző piktogramok

Figyelmeztetés

Figyelem
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Figyelmeztető mondatok
Lenyelve ártalmas.
Belélegezve ártalmas.

H302
H332

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Megelőzés
Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P271
Kerülje a por/füst belélegzését.
P261
A használatot követően alaposan mosakodjon meg.
P264
A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P270
Elhárító intézkedések
LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy
orvoshoz.
BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe
kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
A szájat ki kell öblíteni.

P301 + P312
P304 + P340
P312
P330
Tárolás

Tárolják távol összeegyeztethetetlen anyagoktól.

Elhelyezés hulladékként
A helyi/regionális/országos/nemzetközi rendelkezéseknek megfelelően ártalmatlanítandó a
tartalom/edény.

P501
Kiegészítő címkézési
információ

Nem értelmezhető.

2.3. Egyéb veszélyek

Nem ismert.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
3.1. Anyagok
Általános információ
Kémiai név

%

CAS-szám /
EK-szám

REACH regisztrációs
szám

EU-szám

Megjegyzések

Barium oxide

100

1304-28-5
215-127-9

-

056-002-00-7

#

Osztályozás:

DSD: Xn;R20/22

A,1

CLP:

1,A

Acute Tox. 4;H302, Acute Tox. 4;H332

CLP: 1272/2008 EK rendelet.
DSD: 67/548/EK Irányelv.
M:M-faktor
vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyag.
PBT: perzisztens, bioakkumulatív és toxikus anyag.
#: Erre az anyagra közösségi foglalkozási expozíciós határérték(ek)et állapítottak meg.
Összetételre vonatkozó
megjegyzések

Az R - és H-mondatok teljes szövege megtalálható a 16. szakaszban.

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás
Általános információ

Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni (ha lehetséges, a címkét meg kell
mutatni). Biztosítani kell, hogy az egészségügyi személyzet tisztában legyen azzal, hogy milyen
anyag(ok)ról van szó, és megtegye a saját maguk védelméhez szükséges védőintézkedéseket.

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Belélegzés
Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy
könnyen tudjon lélegezni. Oxigént kell adni vagy mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni,ha
szükséges. Tilos szájból-szájba lélegeztetni, ha az áldozat az anyagot belélegezte! Rosszullét esetén
forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
Bőrrel való érintkezés

Vízzel öblögesse. Forduljanak orvoshoz ha irritáció jelenik megés megmarad.

Szemmel való érintkezés

Do not rub eyes. Vízzel öblögesse. Forduljanak orvoshoz ha irritáció jelenik megés megmarad.

Lenyelés

A szájat ki kell öblíteni. LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

4.2. A legfontosabb – akut és
késleltetett – tünetek és
hatások

A közvetlen érintkezés a szemekkel átmeneti irritálást okozhat.

Anyagnév: Barium oxide
388 Verziószám: 01 A kiadás dátuma: 18-április-2015

SDS EU

2 / 11

4.3. A szükséges azonnali
orvosi ellátás és különleges
ellátás jelzése

Vezessen be általános biztonsági intézkedéseket és biztosítson a tüneteknek megfelelő kezelést! A
légzés elégtelensége esetén oxigént kell adni. A sérültet melegen kell tartani! A sérültet tartsa
megfigyelés alatt. A tünetek késleltethetők.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
Általános tűzveszélyek

Rendkívüli tűz- és robbanásveszély nem észlelt.

5.1. Oltóanyag
Megfelelő oltóanyag

Nem áll rendelkezésre.

Alkalmatlan oltóanyag
5.2. Az anyagból vagy a
keverékből származó
különleges veszélyek

Víz. Ne használjon vízsugarat tűzoltásra, mivel ez terjeszti a tüzet.
Égés alatt egészségre veszélyes gázok keletkezhetnek.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat
Tűzoltók különleges
Megfelelő védőfelszerelést kell viselni.
védőfelszerelése
Különleges tűzoltási
eljárások

Amennyiben kockázat nélkül megtehető, szállítsák el a tartályokat a tűz területéről.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Nem sürgősségi ellátó
A mentésben nem érintett embereket távol kell tartani! A kifolyástól/lyuktól az embereket
személyzet esetében
széliránnyal szemben el kell távolítani. Viseljenek megfelelő személyes védőfelszerelést. Kerülje a
por belégzését. Szűk helyiségeket szellőztessen ki, oda való belépés előtt. Ha jelentős mennysiégű
elfolyást nem lehet visszatartani, a helyi hatóságokat értesíteni kell. A személyes védelemmel
kapcsolatban lásd a 8. pontot.
Sürgősségi ellátók
esetében

A mentésben nem érintett embereket távol kell tartani! Alkalmazza a SDS 8. pontjában javasolt
egyéni védelmet.

6.2. Környezetvédelmi
óvintézkedések

Kerülje a csatornákba, folyó vizekbe vagy talajba való ürítést.

6.3. A területi elhatárolás és
a szennyezésmentesítés
módszerei és anyagai

Kerülje a por levegőben való szétoszlatását (pl. poros felületek sűrített levegővel való tisztítását).
Zárja el az anyag áramlását, ha ez kockázat nélkül megtehető!
Large Spills: Wet down with water and dike for later disposal. A termék visszanyerése után, öblítsék
le vízzel a területet.
Kis kiömlések: A kiömlött anyagot fel kell söpörni -szívni, és hulladékelhelyezésre megfelelő
tartályba gyűjteni.
A kifolyt anyagot sosem szabad újrafelhasználás céljából az eredeti tartályba visszatenni.

6.4. Hivatkozás más
szakaszokra

A személyes védelemmel kapcsolatban lásd a 8. pontot. A hulladékeltávolításra vonatkozóan lásd a
13. pontot.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1. A biztonságos kezelésre
irányuló óvintézkedések

Minimalizálja a porkeltést és halmozást. Ne kóstolja meg vagy nyelje le. Kerüljék a por belégzését.
Hosszabb idejû expozíció kerülendõ. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
Viseljenek megfelelő személyes védőfelszerelést. Kövesse a jó ipari tisztasági gyakorlatot. Használat
közben tilos enni, inni és dohányozni. A használatot követően alaposan mosson kezet.

7.2. A biztonságos tárolás
feltételei, az esetleges
összeférhetetlenséggel
együtt

Tárolja az eredeti, szorosan lezárt tartályban. Tárolja hűvös, száraz, napfénytől védett helyen. Jól
szellőző helyen tárolandó. Tárolja távol összeegyeztethetetlen anyagoktól (lásd az SDS 10
fejezetét).

7.3. Meghatározott
végfelhasználás
(végfelhasználások)

Nem áll rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1. Ellenőrzési paraméterek
Foglalkozási expozíciós határértékek
Ausztria. MAK jegyzék, OEL Ordinance (GwV), BGBl. II, no. 184/2001
Anyag
Típus
Barium oxide (CAS
1304-28-5)

Érték

Forma

CK

2 mg/m3

Belélegezhető frakció.

MAK

0,5 mg/m3

Belélegezhető frakció.
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Belgium. Exponálási határértékek.
Anyag
Barium oxide (CAS
1304-28-5)

Típus

Érték

ÁK

0,5 mg/m3

Bulgária. Foglalkozási exponálási határérték. A 13 sz. Rendelet a vegyi anyagoknak kockázatának kitett
munkavállalók védelméről
Anyag
Típus
Érték
Barium oxide (CAS
1304-28-5)

ÁK

0,5 mg/m3

Croatia. Dangerous Substance Exposure Limit Values in the Workplace (ELVs), Annexes 1 and 2, Narodne Novine,
13/09
Anyag
Típus
Érték
Barium oxide (CAS
1304-28-5)

MAC

0,5 mg/m3

Cseh Köztársaság. Foglalkozási exponálási határérték. 361 sz. Kormányrendelet
Anyag
Típus
Érték
Barium oxide (CAS
1304-28-5)
Dánia. Exponálási határértékek
Anyag
Barium oxide (CAS
1304-28-5)

ÁK

0,5 mg/m3

Plafon

2,5 mg/m3

Típus

Érték

TLV

0,5 mg/m3

Észtország. Foglalkozási exponálási határérték. Veszélyes anyagok foglalkozási expozíciós határértékei. (2001.
szeptember 18-i, 293 sz. Szabályzat melléklete)
Anyag
Típus
Érték
Barium oxide (CAS
1304-28-5)
Finland. Workplace Exposure Limits
Anyag
Barium oxide (CAS
1304-28-5)

ÁK

0,5 mg/m3

Típus

Érték

ÁK

0,5 mg/m3

Franciaország. Küszöb határértékek (VLEP) a vegy anyagokra való foglalkozási expozíció Franciaországban, INRS
ED 984
Anyag
Típus
Érték
Barium oxide (CAS
1304-28-5)

VME

0,5 mg/m3

Németország. DFG MAK jegyzék (ajánlott foglalkozási exponálási határérték). A munkaterületen kémiai
vegyületek egészségügyi kockázatait vizsgáló bizottság (DFG)
Forma
Anyag
Típus
Érték
Barium oxide (CAS
1304-28-5)

ÁK

0,5 mg/m3

Németország. TRGS 900, Határértékek a környezeti levegőben a munkahelyen
Anyag
Típus
Érték
Barium oxide (CAS
1304-28-5)

AGW

0,5 mg/m3

Belélegezhető frakció.

Forma
Belélegezhető frakció.

Görögország. Foglalkozási exponálási határérték (90/1999 Rendelet, a módosításokkal)
Anyag
Típus
Érték
Barium oxide (CAS
1304-28-5)

ÁK

0,5 mg/m3

Magyarországi foglalkozási expozícióra vonatkozó határértékek (OEL), a munkahelyi kémiai biztonságra
vonatkozó rendeletbol
Anyag
Típus
Érték
Barium oxide (CAS
1304-28-5)

ÁK
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Izland. Foglalkozási exponálási határérték. 154/1999 Szabályzat a foglalkozási expozíciós határok tekintetében
Anyag
Típus
Érték
Barium oxide (CAS
1304-28-5)

ÁK

Írország. Foglalkozás közbeni expozíciós határok
Anyag
Típus
Barium oxide (CAS
1304-28-5)
Italy. Occupational Exposure Limits
Anyag
Barium oxide (CAS
1304-28-5)

0,5 mg/m3

Érték

ÁK

0,5 mg/m3

Típus

Érték

ÁK

0,5 mg/m3

Lettország. Foglalkozási exponálási határérték. Vegyi anyagok foglalkozás közbeni exponálási határértékei a
munkakörnyezetben
Anyag
Típus
Érték
Barium oxide (CAS
1304-28-5)

ÁK

0,5 mg/m3

Lithuania. OELs. Limit Values for Chemical Substances, General Requirements
Anyag
Típus
Érték
Barium oxide (CAS
1304-28-5)

ÁK

0,5 mg/m3

Luxembourg. Binding Occupational exposure limit values (Annex I), Memorial A
Anyag
Típus
Érték
Barium oxide (CAS
1304-28-5)

ÁK

0,5 mg/m3

Malta. OELs. Occupational Exposure Limit Values (L.N. 227. of Occupational Health and Safety Authority Act (CAP.
424), Schedules I and V)
Anyag
Típus
Érték
Barium oxide (CAS
1304-28-5)
Netherlands. OELs (binding)
Anyag
Barium oxide (CAS
1304-28-5)

ÁK

0,5 mg/m3

Típus

Érték

ÁK

0,5 mg/m3

Norvégia. Hivatalos normák szennyező anyagokra a munkahelyen
Anyag
Típus
Barium oxide (CAS
1304-28-5)

TLV

Érték
0,5 mg/m3

Lengyelország. MAC-ok. Munkaügyi és a szociápolitikai miniszter, a megengedhető koncentrációk és intenzitása
felső határának tekinteében a munkakörnyezetben
Anyag
Típus
Érték
Barium oxide (CAS
1304-28-5)

ÁK

0,5 mg/m3

Portugal. OELs. Decree-Law n. 290/2001 (Journal of the Republic - 1 Series A, n.266)
Anyag
Típus
Érték
Barium oxide (CAS
ÁK
0,5 mg/m3
1304-28-5)
Portugália. VLE-ek. Szabvány a foglalkozási expozícióra vegyi anyagokkal (NP-1796)
Anyag
Típus
Érték
Barium oxide (CAS
1304-28-5)

ÁK

0,5 mg/m3

Románia. Foglalkozási exponálási határérték. A vegyi anyagok expozíciójának kitett munkavállalók védelméről
Anyag
Típus
Érték
Barium oxide (CAS
1304-28-5)

ÁK
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Szlovákia. Foglalkozási exponálási határérték (OEL). 300/2007 sz. Rendelet az egészségvédelmről a vegyi
anyagokkal való munka során
Anyag
Típus
Érték
Barium oxide (CAS
1304-28-5)

ÁK

0,5 mg/m3

Slovenia. OELs. Regulations concerning protection of workers against risks due to exposure to chemicals while
working (Official Gazette of the Republic of Slovenia)
Anyag
Típus
Érték
Barium oxide (CAS
1304-28-5)

ÁK

Spanyolország. Foglalkozás közbeni exponálási határok
Anyag
Típus
Barium oxide (CAS
1304-28-5)

ÁK

Svédország. Foglalkozás közbeni exponálási határértékek
Anyag
Típus
Barium oxide (CAS
1304-28-5)

Érték
0,5 mg/m3

Érték

Forma

0,5 mg/m3

Teljes por.

Érték

Forma

ÁK

0,5 mg/m3

belélegezhető por.

CK

4 mg/m3

belélegezhető por.

ÁK

Switzerland. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz
Anyag
Típus
Barium oxide (CAS
1304-28-5)

0,5 mg/m3

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG. EH40 Munkahelyi expozíciós határértékek (Wel-ek)
Anyag
Típus
Érték
Barium oxide (CAS
1304-28-5)

ÁK

0,5 mg/m3

EU. Indikatív expozíciós határértékek a 91/322/EGK, 2000/39/EK, 2006/15/EK, 2009/161/EU irányelvek szerint
Anyag
Típus
Érték
Barium oxide (CAS
1304-28-5)

ÁK

0,5 mg/m3

Biológiaia határértékek

Nincs jelezve biológiai határérték az alkotórészre/ alkotórészre.

Ajánlott monitoring eljárás

Kövesse a standard monitorozási eljárásokat.

Származtatott hatásmentes
szint (DNEL)

Nem áll rendelkezésre.

Becsült hatásmentes
koncentráció (PNEC)

Nem áll rendelkezésre.

8.2. Az expozíció ellenőrzése
Megfelelő műszaki ellenőrzés

Jó általános szellőztetést kell alkalmazni (jellegzetesen 10 légcsere óránként). A szellőztetés
sebességét a körülmények függvényében kell meghatározni. Ha alkalmazható, a zárt folyamatokat,
helyi elszívásos szellőztetést vagy egyéb műszaki megoldásokat, hogy a szálló por szintjét az
ajánlott kitételi határ alatt tartsák. Ha nincsenek megállapított expozíciós határértékek, őrizzék a
levegőben szálló anyagot elfogadható szinten.

Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőszeközök
Szem-/arcvédelem
Amennyiben valószínű az érintkezés, oldalvédőkkel ellátott biztonsági szemüveg viselése ajánlott.
Bőrvédelem
- Kézvédelem

Bőrrel való hosszantartó vagy ismételt érintkezés esetén használjon megfelelő védőkesztyűt.

- Egyéb

A személyi védőeszközöket az érvényben levő CEN szabványokkal összhangban és a személyi
védőeszközök szállitójával együttmüködve kell kiválasztani.

Légutak védelme

Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni.

Hőveszély

Ha szükséges, viseljen megfelelő hőálló védőruházatot.

Higiéniai intézkedések

Használat közben tilos enni, inni és dohányozni. Ügyeljenek a személyi higiéniára, mossanak kezet
az anyag használata után és étkezés, ivás és/vagy dohányzás előtt. A ruházatot és a
védőeszközöket rendszeresen tisztítsák.

Környezeti
expozíció-ellenőrzések

Minden nagyobb kiömlésről értesíteni kell a környezeti igazgatót.
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9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
Megjelenés
Halmazállapot

Szilárd.

Forma

Szilárd.

Szín

Nem áll rendelkezésre.

Szag

Nem alkalmazható.

Szagküszöbérték

Nem alkalmazható.

pH

Nem alkalmazható.

Olvadáspont/fagyáspont

Nem áll rendelkezésre.

Kezdeti forráspont és forrási
tartomány

Nem áll rendelkezésre.

Lobbanáspont

Nem áll rendelkezésre.

Párolgási sebesség

Nem áll rendelkezésre.

Túzveszélyesség (szilárd, gáz
halmazállapot)

Nem alkalmazható.

Felső/alsó gyulladási vagy robbanásveszélyes határok
Gyulladási határ - alsó
Nem áll rendelkezésre.
(%)
Gyulladási határ - felső
(%)

Nem áll rendelkezésre.

Gőznyomás

< 0 kPa at 25 °C

Gőzsűrűség

Nem alkalmazható.

Relatív sűrűség

Nem alkalmazható.

Oldékonyság (oldékonyságok)
Oldhatóság (víz)
Nem alkalmazható.
Oldhatóság( Egyéb)

Nem áll rendelkezésre.

Megoszlási
hányados:n-oktanol/viz

Nem áll rendelkezésre.

Öngyulladási hőmérséklet

Nem áll rendelkezésre.

Bomlási hőmérséklet

Nem áll rendelkezésre.

Viszkozitás

Nem áll rendelkezésre.

Robbanásveszélyes
tulajdonságok

Nem áll rendelkezésre.

Oxidáló tulajdonságok

Nem alkalmazható.

9.2. Egyéb információk
Molekulaképlet

BaO

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1. Reakciókészség

Nem áll rendelkezésre.

10.2. Kémiai stabilitás

Normális körülmények között az anyag stabil.

10.3. A veszélyes reakciók
lehetősége

Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.

10.4. Kerülendő körülmények

Érintkezés összeegyezthetetlen anyagokkal.

10.5. Nem összeférhető
anyagok

Ismeretlen.

10.6. Veszélyes
bomlástermékek

Nincsenek ismert veszélyes bomlástermékek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
Általános információ

Az anyag vagy keverék foglalkozási expozíciója nemkívánatos hatásokat okozhat.

A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ
Lenyelés
Lenyelve ártalmas.
Belélegzés

Belélegezve ártalmas.

Bőrrel való érintkezés

Az adatok hiányában az osztályozás nem lehetséges.

Szemmel való érintkezés

Az adatok hiányában az osztályozás nem lehetséges.
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Tünetek

Az expozíció átmeneti irritációt, bőrpírt, vagy kellemetlen érzést okozhat.

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Heveny toxicitás

Belélegezve ártalmas. Lenyelve ártalmas.

Maró/irritáló a bőrre

Az adatok részleges vagy teljes hiánya miatt, a besorolás nem lehetséges.

Súlyos szemkárosodás/szem
irritáció

Az adatok részleges vagy teljes hiánya miatt, a besorolás nem lehetséges.

Légzőrendszeri szenzitizáció

Az adatok részleges vagy teljes hiánya miatt, a besorolás nem lehetséges.

Bőrszenzitizáció

Az adatok részleges vagy teljes hiánya miatt, a besorolás nem lehetséges.

Bacilus sejt mutagén
tulajdonság

Az adatok részleges vagy teljes hiánya miatt, a besorolás nem lehetséges.

Karcinogenitás

Az adatok részleges vagy teljes hiánya miatt, a besorolás nem lehetséges.

Reprodukciós toxicitás

Az adatok részleges vagy teljes hiánya miatt, a besorolás nem lehetséges.

Célszerv-specifikus toxicitás
- egyszeri sugárterhelés

Az adatok részleges vagy teljes hiánya miatt, a besorolás nem lehetséges.

Célszerv-specifikus toxicitás
- többszöri sugárterhelés

Az adatok részleges vagy teljes hiánya miatt, a besorolás nem lehetséges.

Beszívás (felszívás) veszély

Az adatok részleges vagy teljes hiánya miatt, a besorolás nem lehetséges.

A keverék és az anyag
kapcsolatára vonatkozó
információ

Nincs információ.

Egyéb információk

Nem áll rendelkezésre.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1. Toxicitás

A termék nincs környezetre veszélyesként besorolva. Ez azonban nem zárja ki azt a lehetőséget,
hogy nagy, vagy gyakori kiömlések ártalmas vagy káros hatást gyakorolhatnak a környezetre.

12.2. Perzisztencia és
lebonthatóság

Ezen termék lebomlására nem állnak rendelkezésre adatok.

12.3. Bioakkumulációs
képesség

Nincs rendelkezésre álló adat.

Megoszlási hányados
n-oktanol/víz (log Kow)

Nem áll rendelkezésre.

Biokoncentrációs faktor
(BCF)

Nem áll rendelkezésre.

12.4. A talajban való
mobilitás

Nincs rendelkezésre álló adat.

12.5. A PBT- és a
vPvB-értékelés
eredményei

Nem áll rendelkezésre.

12.6. Egyéb káros hatások

Ettől a terméktől nem várható egyéb nemkívánatos környezeti hatás (pl.ózon pusztítása,
potenciális fotokémiai ózonképzés, potenciális globális felmelegítés)

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek
Visszamaradt hulladék

A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. Üres konténerekben vagy bélelésekben
fennmaradhatnak néhány termék maradvány. Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon kell
ártalmatlanítani (lásd: ártalmatlanítási utasítások).

Csomagolás

Az üres tartályokat újra hasznosítás vagy hulladék kezelés céljából jóváhagyott hulladék kezelő
telepre kell vinni. Mivel a kiürített konténerben visszamaradhatnak maradványok a termékből,
kövesse a címke figyelmeztetéseit a konténer kiürítése után is.

EU hulladék kód

A Hulladék kódokat a felhasználó, a gyártó és a környezetvédelmi hatóság egyeztetése alapján kell
meghatározni.

Hulladékbahelyezés
módszerei/információk

Szedje össze és használja fel újból, vagy engedélyezett hulladékként helyezze el lezárt tartályokban.
Ezt az anyagot és tartályát veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. Az anyag ne kerüljön a
lefolyókba illetve vízforrásokba! Nem szabad elszennyezni az álló- vagy folyóvizeket vegyszerekkel
vagy a használt csomagolóanyaggal. A helyi/regionális/országos/nemzetközi rendelkezéseknek
megfelelően ártalmatlanítandó a tartalom/edény.

Különleges óvintézkedések

Az összes érvényben lévő rendszabály figyelembevételével semmisítse meg az anyagot!
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14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
ADR
14.1. UN-szám
UN1884
14.2. Az ENSZ szerinti
BARIUM OXIDE
megfelelő szállítási
megnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Class
6.1(PGIII)
Járulékos kockázat
Label(s)
6.1
Veszélyességi Szám
60
(CÍM)
Alagút korlátozási kód E
14.4. Csomagolási csoport III
14.5. Környezeti veszélyek Nem.
14.6. A felhasználót érintő A kezelés előtt olvassa el a biztonsági útmutatásokat, az SDS-t és a sürgősségi eljárásokat.
különleges óvintézkedések
RID
14.1. UN-szám
UN1884
14.2. Az ENSZ szerinti
BARIUM OXIDE
megfelelő szállítási
megnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Class
6.1(PGIII)
Járulékos kockázat
Label(s)
6.1
14.4. Csomagolási csoport III
14.5. Környezeti veszélyek Nem.
14.6. A felhasználót érintő A kezelés előtt olvassa el a biztonsági útmutatásokat, az SDS-t és a sürgősségi eljárásokat.
különleges óvintézkedések
ADN
14.1. UN-szám
UN1884
14.2. Az ENSZ szerinti
Barium Oxide
megfelelő szállítási
megnevezés
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Class
6.1(PGIII)
Járulékos kockázat
Label(s)
6.1
14.4. Csomagolási csoport III
14.5. Környezeti veszélyek Nem.
14.6. A felhasználót érintő A kezelés előtt olvassa el a biztonsági útmutatásokat, az SDS-t és a sürgősségi eljárásokat.
különleges óvintézkedések
IATA
14.1. UN number
UN1884
14.2. UN proper shipping Barium oxide
name
14.3. Transport hazard class(es)
Class
6.1(PGIII)
Subsidiary risk
14.4. Packing group
III
14.5. Environmental
No.
hazards
ERG Code
6L
14.6. Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
for user
Other information
Passenger and cargo
Allowed.
aircraft
Cargo aircraft only
Allowed.
IMDG
14.1. UN number
UN1884
14.2. UN proper shipping BARIUM OXIDE
name
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14.3. Transport hazard class(es)
Class
6.1(PGIII)
Subsidiary risk
14.4. Packing group
III
14.5. Environmental hazards
Marine pollutant
No.
EmS
F-A, S-A
14.6. Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.
for user
ADN; ADR; IATA; IMDG; RID

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
Európai Uniós rendeletek
1005/2009 (EK) számú rendelet, az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, I. melléklet
Nincs felsorolva.
1005/2009 (EK) számú rendelet, az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, II. melléklet
Nincs felsorolva.
A 850/2004/EK rendelet a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról
Nincs felsorolva.
A 689/2008/EK rendelet a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról, I. Melléklet, 1. Rész
Nincs felsorolva.
A 689/2008/EK rendelet a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról, I. Melléklet, 2. Rész
Nincs felsorolva.
A 689/2008/EK rendelet a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról, I. Melléklet, 3. Rész
Nincs felsorolva.
A 689/2008/EK rendelet a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról, V. Melléklet
Nincs felsorolva.
166/2006 (EK) számú rendelet, II. melléklet, Szennyező anyagok kibocsátásának és szállításának jegyzéke
Nincs felsorolva.
1907/2006 számú rendelet, a REACH 59. cikkének (1) jelöltlistája, amint az jelenleg az ECHA közzétett
Nincs felsorolva.
Engedélyzések
A módosított 1907/2006/EK rendelet REACH, XIV Melléklet, Az engedélyköteles anyagok jegyzéke
Nincs felsorolva.
felhasználással kapcsolatos korlátozások
1907/2006/EK rendelet, XVII. Melléklet Anyagok, melyeknek forgalombahozatala és felhasználása korlátozott
Nincsen szabályozva.
2004/37/EK irányelv: munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett
munkavállalók védelméről
Nincs felsorolva.
92/85/EGK irányelv: a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és
egészségvédelmének javításáról
Nincs felsorolva.
Egyéb EU előírások
A 96/82/EK irányelv (Seveso II a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről
Nincs felsorolva.
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A 98/24/EK irányelv a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók
egészségének és biztonságának védelméről
Barium oxide (CAS 1304-28-5)
A Tanács 94/33/EK irányelve a fiatal személyek munkahelyi védelméről
Nincs felsorolva.
Egyéb rendelkezések

A termék az EC direktívák vagy a megfelelő nemzeti törvények szerint osztályozott és címkézett. E
Biztonsági Adatlap megfelel az 1907/2006/EK rendelet követelményeinek.

Nemzeti rendelkezések

Vegyi reagensekkel történő munka során kövesse a nemzeti szabályokat.

15.2. Kémiai biztonsági
értékelés

Nem történt kémiai biztonságossági értékelés.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
A rövidítések jegyzéke

Nem áll rendelkezésre.

Hivatkozások

Nem áll rendelkezésre.

Információk a keverékek
osztályozásához vezető
értékelési módszerről

Az egészségügyi és környezeti veszélyekre az osztályozás számítási módszerek kombinációjából
és-ha rendelkezésre áll- vizsgálati adatokból származik.

A 2-15 részekben szereplő
R-mondatok és
H-nyilatkozatok teljes
szövege

R20/22 Belélegezve és lenyelve ártalmas.
H302 Lenyelve ártalmas.
H332 Belélegezve ártalmas.

Információ a képzésről

Ennek az anyagnak a kezelése során kövesse a képzéskor kapott utasításokat.

Jogi nyilatkozat

Ez a dokumentum műszakilag megbízhatónak tekintett forrásokból származó adatok alapján készült,
és az információkat helyesnek tekintjük. A Materion sem burkolt, sem kifejezett szavatosságot nem
vállal az itt foglalt információk helytállósága tekintetében. A Materion nem vett figyelembe minden
esetlegesen várható körülményt, amelyek között ezt az információt és a termékeit felhasználhatják,
sem azokat a tényleges körülményeket, amelyekre nincs befolyással. A felhasználó felelőssége,
hogy a termék használatakor felmérje az összes itt foglalt információt, és hogy betartson minden
szövetségi, állami, regionális és helyi jogszabályt, törvényt és szabályozást.
Az adatlapban közölt információk a jelenleg elérhető legjobb tudományos ismereteken és
kísérleteken alapulnak.
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