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KARTA CHARAKTERYSTYKI
 

Seria AFG POWDER
 

Sporządzona zgodnie z Załącznikem II do Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006, jego zmianami w
Rozporządzeniu (WE) 2015/830, Rozporządzeniem (WE) 1272/2008 oraz Rozporządzeniem (WE) 453/2010)

 
Data rewizji bieżącej wersji: 05.12.2017 Aktualna wersja: 3.2/PL Data wydruku: 04.01.2018
 

1. IDENTIFIKAC JA SU BSTAN CJI I PRZEDSIĘBIORSTW A

1.1. Nazwa produktu

Nazwa handlowa:   AFG POWDER, AFG POWDER F,  AFG POWDER WILLOW,    AFG POWDER PVX

Nr rejestracji  REACH: zgodnie z Załącznikiem V  (par. 7) Rozporządzenia (WE) 1907/2006 , minerały występujące
w przyrodzie, które nie zostały zmod yfikowane chemicznie, są zwolnione z obowiązku  rejestracji. Wszystkie wyżej
wymienione produkty są objęte tą definicją.

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji  lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Preparat osuszająący i redukujący ilość amoniaku w obiektach hodowlanych, adsorbujący metale ciężkie, gazy
zapachowe i wodę.

1.2. Dane producenta  i  dostawcy

PRODUCENT: GEOHELLAS, Pentelis 8A
	 	 	 Pentelis 8A, Palaio Faliro, 17564 Athens, Grecja

Tel.: + 30 210 9490100
Fax. + 30 210 9490283

	 	 	 E-mail:  info@ geohellas.com

1.3. Telefon alarmowy (w Grecji): + 30 210 9490100

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1. Klasyfikacja substancji
Ten produkt nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem WE 1272/2008 i
Dyrektywy 67/548 / WE z późniejszymi zmianami.
Produkt zawiera mniej niż 1% wag. (RCS - krystaliczny pył krzemionkowy) wg metody SweRF. Wszystkie
szczegóły dotyczące tej metody są dostępne na www.crystallinesilica.eu.

2.1.1. Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008
Nie klasyfikowany.

2.1.2. Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywą UE 67/548/EEC
Nie klasyfikowany.

2.2. Oznakowanie
Można stosować typowe zasady postępowania z produktami chemicznymi
Produkt nie podlega przepisom o oznakowaniu według dyrektyw UE i Zarządzeniu o Substancjach
Niebezpiecznych (Ordinance on Hazardous Materials).

 

2.2.1. Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008
Nie dotyczy.

 



 

 KARTA CHARAKTERYSTYKI - SERIA AFG POWDER

 

 
Strona 2 z 10

Oświadczenia wskazujące rodzaj zagrożenia:
Nie dotyczy
 
Oświadczenia o środkach ostrożności:
Nie dotyczy
 
Identyfikacja innych zagrożeń:
Nie dotyczy
 
Zwroty R (ryzyko):
Nie dotyczy
 
Zwroty S (bezpieczeństwo):
Nie dotyczy
 
2.3. Inne zagrożenia
Ten produkt jest substancją nieorganiczną i nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z Załącznikiem
XIII Rozporządzenia REACH.

 Nie zidentyfikowano innych zagrożeń.
 
3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

 
Seria AFG Powder zawiera attapulgit przetworzony różnymi metodami fizycznymi:

1) Attapulgit (uwodniony krzemian magnezu i glinu) EINECS Nr 310-127-6 CAS Nr 12174-11-7 (AFG Powder,
AFG Powder F, AFG Powder Willow, AFG Powder PVX ),

2) Mieszaninę attapulgitu (1) z niewielkim udziałem dodatków:
(a) Silver Ions and baby powder fresh aroma (AFG Powder F),
(b) Willow fresh aroma (AFG Powder Willow)
(c) Potassium monoperoxysulphate CAS Nr 70693-62-8, Kwas sulfaminowy CAS Nr 5329-14-6, Sodium
dichloro isocyanurate dihydrate CAS Nr 51580-86-0 (dla AFG Powder PVX )

 

Zanieczyszczenia
Nie dotyczy w przypadku substancji UVCB.

4. PIERWSZA POMOC

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Informacja ogólna
Brak znanych odroczonych skutków.

Po wdychaniu
Nie wymagana pomoc medyczna; przemieścić źródło pyłu lub osobę na świeże powietrze. W przypadku
podrażenienia zasięgnąć porady lekarskiej.

Po kontakcie ze skórą
Nie wymagana pomoc medyczna; zmyć dane miejsce wodą z mydłem. W przypadku podrażenienia
zasięgnąć porady lekarskiej.

Po kontakcie z oczami
Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody. W przypadku podrażenienia zasięgnąć porady lekarskiej.

Po połknięciu
Nie wymagana pomoc medyczna; oczyścić usta wodą, następnie wypić dużą ilość wody. W razie
potrzeby zasięgnąć porady lekarskiej.

Data rewizji bieżącej wersji: 05.12.2017 Aktualna wersja: 3.2/PL Data wydruku: 04.01.2018
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4.2. Naważniejsze objawy i skutki, zarówno ostre, jak i opóźnione

Podrażnienie oczu w wyniku wniknięcia pyłu. Nie należy się spodziewać opóźnionych efektów gdy
zastosowano skutecznie pierwszą pomoc.

4.3. Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania

Nie ma potrzeby natychmiastowej pomocy lekarskiej; postępować zgodnie z zaleceniami w punkcie 4.1.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1. Środki gaśnicze

5.1.1. Odpowiednie środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze: Produkt nie jest palny. Używać środków, które są odpowiednie dla lokalnych
warunków i dla otoczenia.

5.1.2. Nieodpowiednie środki gaśnicze

Brak ograniczeń co do środków gaśniczych.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Materiał nie jest palny i nie wzmaga pożaru. Brak niebezpiecznych produktów rozkładu termicznego.

5.3. Informacja dla straży pożarnej

Unikać wzniecania pyłu. Używać aparatów do oddychania.
Używać środków odpowiednich dla lokalnych warunków i otoczenia.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla niezaangażowanego personelu

Zapewnić odpowiednią wentylację.
Utrzymywać minimalny poziom zapylenia.
Stosować zwyczajne środki ostrożności dla ogólnych zasad pracy z chemikaliami.
Unikać wdychania pyłu - zapewnić wystarczającą wentylację lub odpowiedni sprzęt ochrony dróg
oddechowych, stosować odpowiednie środki ochrony (patrz punkt 8).

6.1.2. Dla osób zaangażowanych w akcję

Zapewnić odpowiednią wentylację.
Utrzymywać minimalny poziom zapylenia.
Stosować zwyczajne środki ostrożności dla ogólnych zasad pracy z chemikaliami.
Unikać wdychania pyłu - zapewnić wystarczającą wentylację lub odpowiedni sprzęt ochrony dróg
oddechowych, stosować odpowiednie środki ochrony (patrz punkt 8).

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Brak specjalnych wymagań.
Powstrzymać wyciek. Jeśli produkt jest stosowany na drodze, należy umieścić stosowne oznaczenia 
drogowe i zebrać wyciek mechanicznie unikając powstawania pyłu.
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6.3. Metody i materiały zapobiegające zanieczyszczeniu i czyszczące

Używać urządzenia ssącego lub łopatki z workiem.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Więcej informacji na temat kontroli narażenia/ochrony osobistej lub postępowania z produktem - zob. punkt 7
na temat bezpiecznej obsługi, rozdział 8. dla informacji na temat osobistych środków ochronnych oraz p. 13,
na temat utylizacji.

 

7. POSTĘPOWANIE Z PRODUKTEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

7.1.1. Środki ostrożności 

Utrzymywać minimalny poziom zapylenia.
Zapewnić odpowiednią wentylację wyciągową w miejscach, gdzie w powietrzu tworzy się pył. W przypadku 
niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych opisane w 
p.8. Starannie operować zapakowanym produktem, aby zapobiec przypadkowemu rozerwaniu opakowania. 
Porady na temat bezpiecznych technik manipulacji może udzielić dostawca. 

7.1.2.  Wskazówki dotyczące ogólnej higieny pracy

Utrzymywać minimalny poziom zapylenia.
Ogólne środki higieny zapewniają bezpieczne obchodzenie się ze substancją. Środki te obejmują dobre 
praktyki osobiste i domowe (czyli regularne czyszczenie za pomocą odpowiednich urządzeń czyszczących), 
bez picia, jedzenia i palenia w miejscu pracy. Prysznic i zmiana ubrania na koniec zmiany roboczej. 
Nienoszenie zanieczyszczonej odzieży w domu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania

Minimalizować tworzenie pyłu w powietrzu i zapobiegać roznoszeniu go przez wiatr podczas załadunku i 
rozładunku. Przechowywać pojemniki zamknięte i przechowywać pakowane produkty tak, aby zapobiec 
przypadkowemu rozerwaniu opakowań, aby minimalizować wytwarzanie pyłu w powietrzu.
 
7.3. Specyficzne zastosowanie końcowe.
W razie potrzeby informacji na temat specyficznego zastosowania końcowego, prosimy o kontakt.

 
8. KONTROLA NARAŻENIA/OCHRONA OSOBISTA

8.1. Parametry kontroli
Utrzymać ekspozycję poniżej najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu respirabilnego i wg przepisów
lokalnych. Narażenia podczas pracy dla respirabilnej krzemionki krystalicznej w krajach UE są podane na:
http://www.nepsi.eu.
 
Ogólne wartości progowe dla pyłu to:

- frakcja wziewna: 10 mg/m3

- frakcja wdychana: 3 mg/m3

8.2. Kontrola narażenia
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8.2.1.  Odpowiednie zabezpieczenia techniczne
W przypadku kiedy użytkownik generuje pył, opary lub mgiełkę, należy użyć wentylacji w celu zachowania dawki 
cząstek unoszących się w powietrzu poniżej limitu. Zastosować środki organizacyjne, np izolując personelowi 
od zapylonych miejsc. Zdjąć i umyć pokrytą pyłem odzież.

8.2.2.  Indywidualne środki ochrony, indywidualny sprzęt ochronny

8.2.2.1. Ochrona oczu/twarzy

Nie nosić soczewek kontaktowych. Przy powstaniu zapylenia stosować przylegające gogle z osłonami bocznymi
lub gogle pełnej szerokości widzenia. Zalecana jest możliwość przemycia/opłukania wodą twarzy i oczu.

8.2.2.2. Ochrona skóry i rąk

Dla skóry, wystarczy normalne ubranie robocze.
Do rąk, odpowiednia ochrona (np rękawiczki, krem ochronny) jest zalecane dla pracowników, którzy cierpią z
powodu zapalenie skóry lub skóry wrażliwej. Myć ręce po zakończeniu pracy.

8.2.2.3. Ochrona dróg oddechowych

W przypadku długotrwałego narażenia na duże stężenie pyłu w powietrzu, zalecana jest odpowiednia maska z
filtrem cząstek stałych, zgodna z przepisami, w zależności od spodziewanego poziomu ekspozycji.

8.2.3. Kontrola narażenia środowiska

Zaleca się filtrowanie i opróżenienie systemów wentylacyjnych przed opróżnieniem do atmosfery. Unikać 
uwalniania do atmosfery (jednakże produkt nie ma szkodliwego wpływu na środowisko).
 
9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacja o podstawowych własnościach fizycznych i chemicznych

Postać:  proszek 

Barwa: jasnoszara - beżowa                                                                   

Zapach: bez zapachu 

Próg zapachu: nie dotyczy

pH: 7-8 (5% substancji stałej w zawiesinie wodnej w 20 °C)

Temperatura topnienia: nie dotyczy

Temperatura wrzenia: nie dotyczy (ciało stało, temp. topnienia > 450 °C)

Temperatura zapłonu: nie dotyczy (ciało stało, temp. topnienia > 450 °C)

Szybkość parowania: nie dotyczy (ciało stało, temp. topnienia > 450 °C)

Palność: niepalny

Wybuchowość: niewybuchowy

Ciśnienie par: nie dotyczy (ciało stało, temp. topnienia > 450 °C)

Gęstość par: nie dotyczy

Gęstość grawitacyjna: 2.5 g/cm³

Gęstość nasypowa: 0.4-0.6 g/cm³
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Rozpuszczalność w wodzie: znikoma, nieistotna

Współczynnik podziału: nie dotyczy (substancja nieorganiczna)

Temperatura samozapłonu: nie dotyczy

Temperatura rozkładu: nie dotyczy

Lepkość: nie dotyczy

Zawartość rozpuszczalników:
Rozpuszczalniki organiczne: 0.0 %

Woda: 12-16 %

9.2. Inne informacje

Niedostępne

10. TRWAŁOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. Reaktywność

Obojętny, niereaktywny.

10.2. Stabilność chemiczna

Chemicznie stabilny

10.3. Możliwe niebezpiczne reakcje

Brak niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, jakich należy unikać

Produkt może stać się śliski, gdy jest mokry.

10.5. Materiały, jakich należy unikać

Należy unikać magazynowania z materiałymi wrażliwymi na pył.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Brak.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Produkt nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem WE 1272/2008 i
Dyrektywy 67/548 z późniejszymi zmianami.

 
Produkt zawiera mniej niż 1% wag. RCS (krystaliczny pył krzemionkowy)(zob. punkt 2).
 
Informacje o skutkach toksykologicznych

Ostra toksyczność:
Pierwotne działanie drażniące:

na skórze: Brak działania drażniącego.
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na oku: Brak działania drażniącego.
 

W oku: Brak znanego działania drażniącego.

Additional toxicological information:

Produkt nie podlega klasyfikacji w oparciu o metodę obliczeń według Ogólnych Wytycznych Klasyfikacji UE 
zawartych w najnowszej wersji. Gdy produkt jest użytkowany zgodnie ze specyfikacją, nie ma on żadnych 
szkodliwych dla zdrowia skutków, zgodnie z naszym doświadczeniem i posiadanymi informacjami.

12. INFORMACJA EKOLOGICZNA

12.1. Toksyczność

12.1.1. Ostra/Przewlekła toksyczność dla ryb

Brak danych.

12.1.2. Ostra / Przelekła toksyczność dla bezkręgowców wodnych

Brak danych.

12.1.3. Ostra / Przelekła toksyczność dla roślin wodnych

Brak danych.

12.1.4. Toksyczność dla mikroorganizmów np. bakteri

Brak danych.

12.1.5. Chroniczna toksyczność dla organizmów wodnych

Brak danych.

12.1.6. Toksyczność dla organizmów glebowych

Brak danych.

12.1.7. Toksyczność dla roślin lądowych

Brak danych.

12.1.8. Skutek ogólny

Brak znanych negatywnych skutków

12.1.9. Dodatkowe informacje

Brak.

12.2. Trwałość i degradowalność

Nie dotyczy substancji nieorganicznych.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Nie dotyczy substancji nieorganicznych.
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12.4. Rozprzestrzenianie się w glebie

Prawie nierozpuszczalna i stanowi to niską mobilność w większości gleb.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Nie dotyczy substancji nieorganicznych.

12.6. Inne szkodliwe skutki

Żadne inne skutki niepożądane nie są znane.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI (UTYLIZACJA)

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Pozostałości po produkcie / niewykorzystany produkt może być składowany na składowiskach zgodnie z 
przepisami. Utylizować w taki sposób, aby uniknąć tworzenia się pyłu. Tam gdzie to możliwe, recykling 
powinien być preferowany.
 
Pakowanie
Brak szczególnych wymagań. We wszystkich przypadkach należy unikać powstawania pyłu z pozostałości w
opakowaniu oraz zapewnić stosowne środki ochronne.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Materiał nie jest klasyfikowany jako substancja niebezpieczna i bez ograniczeń może być transportowana po 
lądzie / morzu / powietrzu. Unikać rozprzestrzeniania się kurzu.

14.1. Numer UN

Nie stosuję się

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Nie stosuję się

14.3. Klasy niebezpieczeństwa w transporcie

ADR: 	 	 Nie jest niebezpieczny
IMDG: 	 	 Nie jest niebezpieczny
ICAO/IATA: 	 Nie ma ograniczeń
RID: 	 	 Nie klasyfikowany

14.4. Grupa opakowań

Nie dotyczy

14.5. Zagrożenia środowiskowe

Nie stosuję się

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Unikać uwalniania się pyłu podczas transportu, za pomocą silosów (przy luzie) i oplandeczonych ciężarówek 
(produkt pakowany).

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksu IBC

Nie uregulowane.
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15. OZNACZENIA I KLASYFIKACJA

15.1. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska, specyficzne dla substancji

Zezwolenia: Nie wymagane

Ograniczenia dotyczące zastosowania: Brak

Przepisy WE:

Typowe przepisy o postępowaniu z produktami chemicznymi

Produkt nie podlega przepisom identyfikacyjnych w ramach Dyrektyw WE oraz Zarządzenia o substancjach
szkodliwych.

Inne przepisy WE: Produkt nie jest substancją SEVESCO, nie jest substancja zubożającą warstwę ozonową,
ani nie powoduje trwałego zanieczyszczenia organicznego.

Przepisy krajowe: należy odnieść się do limitów ekspozycji dla pracowników w danym kraju (zob. p. 8).

Klasa zagrożenia wód: W zasadzie nieszkodliwy dla wody.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Produkt jest wyłączony z rejestracji REACH zgodnie z Załącznikiem V.7.

16. POZOSTAŁE INFORMACJE

Dane oparte są na naszej najnowszej wiedzy, ale nie stanowią one zapewnienia właściwości produktu i nie
stanowią podstawy umownych stosunków prawnych.

16.1. Oświadczenia wskazujące zagrożenia

Nie stosuję się

16.2. Oświadczenia wskazujące środki ostrożności

Nie stosuję się

16.3. Oznaczenia ryzyka

Nie stosuję się

16.4. Oznaczenia bezpieczeństwa

Nie stosuję się

16.5. Skróty

UVCB: Substances of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials

(Substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały biologiczne)
CAS: Chemical Abstracts Service
EINECS: European Inventory of Existing Commercial chemical Substances (Europejski Wykaz Istniejących
Substancji Chemicznych)
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic chemical (trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji, toksyczny
związek chemiczny)
vPvB: very persistent, very bioaccumulative chemical (bardzo trwałe, bardzo bioakumulacyjne chemicznie)
SWeRF: Size-Weighted Respirable Fraction
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Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności

Zgodność z konkretnym dokumentem prawnym należy rozumieć zgodnie z jego wszystkimi odpowiednimi
zmianami, wydanych do dnia ostatniej modyfikacji tej charakterystyki.
Niniejsza karta charakterystyki (SDS) opiera się na przepisach prawnych rozporządzenia REACH (WE 1907/
2006; Artykuł 31 i załącznik II), z późniejszymi zmianami. Jego zawartość jest pomyślana jako przewodnik dla
zachowania odpowiedniej ostrożności obchodzenia się z materiałem. Na odbiorcach tej karty spoczywa
odpowiedzialność, aby upewnić się, że informacje w niej zawarte są właściwie przeczytane i zrozumiane
przez wszystkich, którzy mogą stosować, posługiwać się, usuwać lub w jakikolwiek inny sposób wejść w
kontakt z produktem. Informacje zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki są oparte na obecnym stanie
wiedzy naukowej i technicznej w dniu wskazanym numerze. To nie powinno być interpretowane jako
gwarancja wykonania technicznego, przydatności do określonych zastosowań i nie stanowi podstawy
umownych stosunków prawnych. Ta wersja karty charakterystyki zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

Przedstawione informacje nie mogą mieć zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami.
Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez producenta, a
zatem obowiązkiem użytkownika jest stworzenie stosownych warunków bezpiecznego obchodzenia się z
produktem.

Niniejszą kartę sporządzono na podstawie oryginalnej karty producenta.

 




