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РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО 

1.1 Идентификатори на продукта  

 Наименование на Продукта  Celatom® FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-50, FW-60, FW-70, 

FW- 80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20 

 Търговски имена Celatom® FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-50, FW-

60, FW-70, FW- 80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20 

 Химическо име Диатомична пръстFlux-калцинирана, Кизелгур Flux-калцинирана 

 CAS No. 68855-54-9 

14464-46-1 

 EINECS No. 

 

Наноформа 

272-489-0 

238-455-4 

Този продукт не съдържа наночастици. 

 REACH Регистрация номер 01-2119488518-22-0002  

1.2 Препоръчителна употреба на химически и 

ограничения за използване  

 

 Идентифицирана употреба Използва се като катализатор, източник на силициев двуокис или като 

функционална добавка за бои, козметика, пластмаси, каучук или други 

приложения. Използва се като филтърен материал в промишлеността.. 

   

 Изложение сценарий He.  Стран

ица: 

  1 Производство на кизелгур, обработен с калцинирана сода 10 

  2 Използва се като филтърен материал в промишлеността. 13 

  3 Промишлено, професионално и индивидуално използване 
на вещество или смеси, съдържащи веществото 

16 

     

 Използва препоръчва срещу Всичко друго, освен посоченото по-горе. 

1.3 Подробни данни за доставчика на 

информационния лист за безопасност 

 

 Производител EP Minerals, LLC   

9785 Gateway Drive  

Reno,  

Nevada 89521 

САЩ 

 Tелефон +1-775-824-7600 

 Факс +1-775-824-7601 

 E-Mail (компетентен човек) inquiry.minerals@epminerals.com 

   

 вносител EP Minerals Europe GmbH & Co,  

KG Rehrhofer Weg 115 D-29633,  

Munster,  

Германия 

 Tелефон +49 51 92 98970 

 Факс +49-51 92 989715 

 E-Mail (компетентен човек) EPME@epminerals.com 

   

1.4 Тел.№ при спешност  Европа: +49 51 92 98970 (08:00– 17:00 CET) 

Говорими езици: Антлийски, Френски и Немски 

САЩ: +1-775-824-7600 (08:00– 17:00 PST) 

РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ 

2.1 Класифициране на веществото или сместа Този продукт съдържа: кристобалитни (Фин прах на фракция) в: < 1% 

В зависимост от начина на работа и употреба (напр., смилане, сушене) 

може да се генерира фина фракция на кристален силициев диоксид. 

Продължителното и/или вдишването на големи количества прах от 

кристален силициев диоксид може да причини белодробна фиброза, 
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обикновено наричана силикоза. Основните симптоми на силикозата са 

кашлица и задух. Експозицията на прах от кристален силициев двуокис на 

работното място трябва да се наблюдава и контролира.. 

2.1.1 Регламент (ЕО) № 1272/2008 (ПОЛ) Не е класифициран като опасен за предлагане на пазара/употреба. 

2.2 Елементи на етикета  Съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (ПОЛ) 

 Наименование на Продукта Celatom® FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-50, FW-60, FW-

70, FW- 80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20 

   

 Съдържа: Диатомична пръстFlux-калцинирана (Кизелгур)  

(< 1% Кристали Кристален силициев диоксид – кристобалитни (Прах от 

дихателния тракт)) 

   

 Пиктограм(и) за опасност Няма предназначени.   

    

 Сигнална(и) дума(и) Няма предназначени. 

   

 Предупреждениe(я) за опасност Няма предназначени. 

   

 Препоръка(и) за безопасност Няма предназначени. 

   

2.3 Други опасности Няма 

РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 

3.1 Вещества  

  

Класификация по ЕО Регламент (ЕО) № 1272/2008 (ПОЛ) 

 

Химичната идентичност на веществото %тегл CAS No. ЕС № 

Диатомична пръст, Flux-калцинирана (Кизелгур)  около100 68855-54-9 272-489-0 

Съдържа: кристобалитни (Прах от дихателния тракт), <1 кристален силициев диоксид 

(фина фракция), носени във въздуха респирабилни частици силициев диоксид  
< 1 14464-46-1 238-455-4 

 

  

3.2 Смеси - Не се прилага. 

РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ 

 
 

4.1 Описание на мерките за първа помощ   

 Вдишване При затруднено дишане изведете пострадалия на чист въздух и го 

поставете в позиция, улесняваща дишането. Ако дразнене развива и 

продължава, потърсете медицинска помощ. Издухвайте носа, за да 

отстраните праха. 

 Контакт с Kожата Премахване на облекло и се измива добре преди употреба. Измийте 

засегнатата кожа с вода и сапун. При поява на кожно дразнене или обрив 

на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ. 

 Контакт с Очите Промийте очите с вода в продължение на поне 15 минути, като държите 

клепачите отворени. Потърсете медицинска помощ, ако се развива 

възпаление на очите или продължава да съществува. 

 Поглъщане Изплакнете устата. Дайте обилно с вода за пиене. Потърсете медицинска 

помощ. 

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след 

известен период от време симптоми и ефекти 

Продължителното и/или масирано излагане на прах, съдържащ кристален 

силициев диоксид, може да доведе до силикоза, нодуларна белодробна 

фиброза, причинена от отлагане на фини вдишваеми частици от кристален 

силициев диоксид в белите дробове. Острото вдишване може да 
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предизвика сухота на носния канал и белодробен застой, кашлица и общо 

дразнене на гърлото. Трябва да се избягва хроничното вдишване на прах. 

Може да причини дразнене на дихателната система. 

4.3 Указание за необходимостта от всякакви 

неотложни медицински грижи и специално лечение 

Малко вероятно е да е изискуемо, но ако е необходимо - третирайте 

симптоматично. Няма никакви специфични противоотрови. Изведете 

лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.  

РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 

5.1 Пожарогасителни средства  

 Подходящи пожарогасителни средства Незапалимо. Гасете огъня с въглероден двуокис, пожарогасителен прах, 

пяна или водни разпръскватели. Както е подходящо за ограждане на огъня.  

 Неподходящи пожарогасителни средства Няма. 

5.2 Особени опасности, които произтичат от 

веществото или сместа 

Незапалимо, Негоримо, Не е експлозивно. 

5.3 Съвети за пожарникарите Гасете пожара с обичайните предпазни мерки от разумно разстояние. 

Огнеборците трябва да носят пълно защитно облекло, включително 

автономен дихателен апарат.  

РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ 

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и 

процедури при спешни случаи 

Осигурете адекватна вентилация. Избягвайте образуване на прах. Не 

вдишвайте праха. Носете подходящи лични предпазни средства, избягват 

пряк контакт. Където инженерни контролни уреди не са поставени или са 

неадекватни - носете подходящи защитни средства. 

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда Няма специални изисквания. 

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване Повсеместна разпилени вещества в контейнери, ако е необходимо първо 

да се предотврати се овлажнява запрашаване. Използвайте вакуум 

оборудване за събиране на пролята материали, когато това е възможно. 

Поставете в контейнер за обезвреждане.  

6.4 Позоваване на други раздели Виж Част: 8, 13 

РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ 

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа Опаковайте продукта внимателно, за да се предотврати риска от случайна 

повреда.. Ако се нуждаете от съвет относно техниките за безопасна 

работа, моля, свържете се с вашия доставчик или прочетете 

Ръководството за добри практики, посочено в раздел 16.. Избягвайте 

образуване на прах. В случай на лоша вентилация носете респираторни 

предпазни средства.Не вдишвайте праха. Използвайте предпазни 

ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. 

Да се избягва контакт с кожата, очите или облекло. Да не се яде, пие или 

пуши при употреба на продукта. Да се измиват ръцете преди почивките и 

след работа.  

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително 

несъвместимости 

Атмосферните концентрации трябва да се минимизират и доколкото е 

практично приложимо да се държат под нивата на нормите за работна 

среда. 

 Срок на Cъхранение  Стабилно при нормални условия. Да се съхранява на сухо място. 

 Несъвместими материали Да се пази от:  хидрофлуорна киселина 

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и) Виж Част: 1.2 

РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА               

8.1 Параметри на контрол  

8.1.1 Норми на излагане на въсдействие в работна 

среда 
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Веществото CAS No. HДE (8 

часа ppm) 

HДE (8 часа 

mg/m3) 

STEL 

(ppm) 

STEL 

(mg/m3) 

Забележка 

силициев двуокис, 

Прах от дихателния 

тракт 

- - 0.1 - - CEPC: Стандарт за Eкспозиция в 

Pаботната Cреда (WEL; UК HSE 

EH40) 

Вреден прах - - 10 - - Inhalable прах. CEPC: Стандарт за 

Eкспозиция в Pаботната Cреда 

(WEL; UК HSE EH40) 

Вреден прах - - 4 - - Прах от дихателния тракт. CEPC: 

Стандарт за Eкспозиция в 

Pаботната Cреда (WEL; UК HSE 

EH40)  
 

Забележка: За подобни ограничения в други страни, моля, консултирайте се с компетентен професионалист по трудова медицина или 

местния регулаторен орган. 

 

8.1.2 Биологични пределно допустимата стойност Не са намерени. 

   

   

8.1.3 PNECs и DNELs Диатомична пръст(Кизелгур): Не е опасно за водни организми. 

Неразтворим във вода. На тази основа не е получена PNEC за водна 

среда. 

 

Диатомична пръст(Кизелгур) DNELs Oрално Вдишване Кожни 

Промишленост - Дългосрочни - Системните 

ефекти 

- 0.05 мг/м3 - 

На потребителите - Дългосрочни - Системните 

ефекти 

18.7 мг/кг 

телесно тегло / 

ден 

0.05 мг/м3 - 

 

   

8.2 Контрол на експозицията  

8.2.1 Подходящ инженерен контрол Осигурете адекватна вентилация. Нивата на замърсителите в 

атмосферния въздух трябва да се контролират съгласно съществуващите 

норми за работна среда. Избягвайте образуване на прах. 

8.2.2 Индивидуални мерки за защита, като например 

лични предпазни средства (ЛПС)  

Използвайте предписаните лични предпазни средства. Изперете 

замърсеното облекло преди повторна употреба. Избягвайте контакт с 

кожата и очите. Не вдишвайте праха. 

   

 Защита на очите/лицето 

 

Носете защита на очите със странична защита (EN166). 

 Защита на кожата 

 

Използвайте крем кожната бариера, преди работа с продукта. Новете 

подходящи ръкавици, ако  е вероятно да има продължителен контакт с 

кожата - Носете непромокаеми ръкавици (EN374). Неподходящи материали 

ръкавици 

 
   
 Защита на дихателните пътища 

 

Нивата на замърсителите в атмосферния въздух трябва да се контролират 
съгласно съществуващите норми за работна среда. В случай на лоша 
вентилация носете респираторни предпазни средства. Препоръчително: 
Half-маска (DIN EN 140), Тип на филтъра P2/P3 - ефективност най-малко 
90% 

 Термични опасности Не се прилага. 

8.2.3 Контрол на Експозицията На Околната Среда Избягвайте разпръскването от вятъра. 
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РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 

9.1 Информация относно основните физични и 

химични свойства 

 

 Външен вид  Светлина Розов - Бяло На прах 

 Мирис Без мирис 

 граница на мириса Не са налични. 

 pH (10% Спиране) 10 

 Точка на Топене/Точка на Замръзване Не се прилага. 

 Точка на Кипене/Интервал на Кипене Разлага под точката на кипене (° C): >1300°C 

 Точка на на възпламеняване Незапалимо. 

 скорост на изпаряване Не се прилага. 

 запалимост (твърдо вещество, газ) Незапалимо. 

 Долна/горна граница на запалимост и експлозия Незапалимо. 

 Налягане на парите Не се прилага.  

 Плътност на парите Не се прилага.  

 Относителна плътност 2.3 g/cm3 (H2O = 1) 

 Разтворимост(и) <1% Вода 

Разтворимо в:  хидрофлуорна киселина 

 Коефициент на разпределение: n-октанол/вода Не са налични. 

 Температура на самозапалване Не се прилага 

 Температура на разпадане Не са налични. 

 Вискозитет Не се прилага, Твърдо вещество. 

 Експлозивни свойства Не е експлозивно. 

 Оксидиращи свойства 

Характеристики на частиците 

Неокисляващо. 

Не са налични. 

9.2 Друга информация Няма. 

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ 

10.1 Реактивност Стабилно при нормални условия.  

10.2 Химична стабилност Стабилно при нормални условия. 

10.3 Възможност за опасни реакции Стабилно при нормални условия. 

10.4 Условия, които трябва да се избягват Избягвайте контакт с:  хидрофлуорна киселина. Не оставяйте в затворени 

пространства, когато се смесва със силно запалими материали, тъй като 

при по-дълъг период може да се натрупа топлина и запалимият материал 

може евентуално да се възпламени. 

10.5 Несъвместими материали Бурно реагира с -  хидрофлуорна киселина 

10.6 Опасни Продукти на Разпадане Опасни Продукти на Разпадане: неизвестен 

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

11.1 Информация за класовете на опасност,  

определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008 

 Остра Токсичност  

 Поглъщане Въз основа на наличните данни, критериите за класификация, не са 

изпълнени. 

 Вдишване Въз основа на наличните данни, критериите за класификация, не са 

изпълнени. 

 Контакт с Kожата Въз основа на наличните данни, критериите за класификация, не са 
изпълнени. 

 Контакт с Очите Въз основа на наличните данни, критериите за класификация, не са 
изпълнени. 

 Корозивност/дразнене на кожата Въз основа на наличните данни, критериите за класификация, не са 
изпълнени. 

 Cериозно увреждане на очите/дразнене на очите Въз основа на наличните данни, критериите за класификация, не са 
изпълнени. 

 Cенсибилизация на дихателните пътища или 

кожата 

Въз основа на наличните данни, критериите за класификация, не са 
изпълнени. 
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 Мутагенност на зародишните клетки Въз основа на наличните данни, критериите за класификация, не са 
изпълнени. 

 Канцерогенност Въз основа на наличните данни, критериите за класификация, не са 
изпълнени. 

 Pепродуктивна токсичност Въз основа на наличните данни, критериите за класификация, не са 
изпълнени. 

 СТОО(специфична токсичност за определени 

органи) - еднократна експозиция 

Въз основа на наличните данни, критериите за класификация, не са 
изпълнени. 

 СТОО (специфична токсичност за определени 

органи) - повтаряща се експозиция 

Въз основа на наличните данни, критериите за класификация, не са 

изпълнени. 

 Oпасност при вдишване Въз основа на наличните данни, критериите за класификация, не са 

изпълнени. 

11.2 

11.2.1 

 

 

11.2.2 

Информация за други опасности  

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната 

система 

 

Друга информация 

 

Този продукт не съдържа вещество, което притежава свойства, водещи до 

нарушаване на функциите на ендокринната система по отношение на 

хората, тъй като няма компоненти, които да отговарят на критериите. 

Продължителното и/или масирано излагане на прах, съдържащ кристален 

силициев диоксид, може да доведе до силикоза, нодуларна белодробна 

фиброза, причинена от отлагане на фини вдишваеми частици от кристален 

силициев диоксид в белите дробове. 

През 1997 г. Международната агенция за изследване на рака (IARC) 

заключи, че кристалният силициев диоксид, вдишван от източници на 

работното място, може да причини рак на белите дробове при хора 

(канцерогенен за хората, група 1). Посочено беше обаче, че не всички 

инциденти в промишлеността, както и не всички видове кристален 

силициев диоксид трябва да бъдат взети предвид (Монографии на 

Международна агенция за изследване на рака относно канцерогенния риск 

за хората от химически вещества, силикати, силикати на прах и органични 

фибри, 1997 г., т. 68, Лион, Франция). През 2009 г., в монография 100, IARC 

потвърди тази класификация на кристалния силициев диоксид под 

формата на кварцов прах или прах от кристобалит (IARC, Монография 

100C, 2012 г.). През юни 2003 г. Научният комитет за граничните стойности 

на професионална експозиция (SCOEL) към Европейската комисия 

достигна до извода, че основната последица от вдишването на фина 

фракция на кристален силициев диоксид при хората е заболяването 

силикоза. „Налице е достатъчно информация, за да се направи 

заключението, че относителният риск от рак на белия дроб е завишен при 

хората със силикоза (и очевидно не е завишен при работници, изложени на 

прах от силициев диоксид в каменоломни и в керамичната индустрия, 

които не страдат от силикоза). Затова превенцията за появата на силикоза 

също така ще намали риска от рак…” (SCOEL SUM Doc 94-final, юни 2003 

г.). Така че съществуват достатъчно доказателства в подкрепа на факта, че 

повишеният риск от рак се ограничава до хората, които вече страдат от 

силикоза. Трябва да се гарантира защитата на работниците срещу 

силикоза, като се спазват съществуващите регулаторни граници на 

професионална експозиция и се прилагат допълнителни мерки за 

управление на риска, когато това се изисква (вж. Раздел 16 по-долу). 

РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

12.1 Токсичност Не се класифицира като замърсител на морската акватория. 

12.2 Устойчивост и разградимост Не се прилага. 

12.3 Биоакумулираща способност Продуктът няма потенциал за биоакумулиране. В някои организми се 

натрупва Si(OH)4.. 

12.4 Преносимост в почвата Очаква се, че продуктът има слаба мобилност в почви.  

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB Продуктът е неорганична субстанция с естествен произход и съгласно 

Приложение XIII на Регламента REACH не подлежи на критериите за PBT 

или vPvB вещества.. 

12.6 

 

Свойства, нарушаващи функциите на 

ендокринната система 

Този продукт не съдържа вещество, което притежава свойства, водещи до 

нарушаване на функциите на ендокринната система по отношение на 
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12.7 

 

Други неблагоприятни ефекти 

хората, тъй като няма компоненти, които да отговарят на критериите 

Неизвестно. 

РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

13.1 Методи за третиране на отпадъци Изхвърляне на празни контейнери и отпадъци, безопасно. Изхвърлете на 

съдържанието в съответствие с местните, щатските или националното 

законодателство. 

13.2 Допълнителна информация Отпадъците от опаковки: Премахване на всички опаковки за 

оползотворяване или обезвреждане. Уверете се, че опаковката е напълно 

празна, преди рециклиране. Информирайте потребителите за възможните 

опасности от нечисти празни опаковки за рециклиране или обезвреждане.  

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО 

Веществото не е класифицирано според "Препоръки за превозване на опасни стоки" на Организацията на обединените нации. 

  ADR/RID / IMDG / ICAO/IATA 

14.1 Номер по списъка на ООН Не се прилага.   

14.2 Точното на наименование на пратката по списъка 

на ООН 

Не се прилага. 

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране Не се прилага.   

14.4 Oпаковъчна Група Не се прилага.   

14.5 Опасности за околната среда Не се класифицира като замърсител на морската акватория. 

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите Не се прилага. 

14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно 

приложение ІІ от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC 

Диатомична пръст, Не са необходими специални мерки. 

14.8 Допълнителна информация Няма.   

РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА 

15.1 Специфични за веществото или сместа 

нормативна уредба/законодателство относно 

безопасността, здравето и околната среда 

 

15.1.1 Нормите на ЕС  

 Разрешенията и / или ограничения върху 

използването 

Няма. 

15.1.2 В националните законодателства  

 Германия Вода клас на опасност: nwg 

15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или 

смес 

Подлежи на регистрация по REACH, Извършена е оценка на химическата 

безопасност (CSA) по REACH. 

РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

Следните части съдържат ревизирани текстове или нови постановки: 1-16 

 

Препратки: Съществуващ Информационен лист за безопасност (ИЛБ), Съществуващи регистрации в ECHA за Диатомична пръст 

(Кизелгур), Калцинирана сода (CAS No. 68855-54-9). 

 

Обучение съвети: Работниците трябва да бъдат информирани за наличието на кристален силициев диоксид и да бъдат обучени за 

правилното използване и работа с този продукт, както се изисква от приложимите разпоредби. На 25 април 2006 г. беше подписано 

Споразумение за многосекторен социален диалог относно здравословните условия на труд посредством правилното обработване и 

използване на кристален силициев диоксид и съдържащите го продукти. Това споразумение, което се радва на финансовата подкрепа на 

Европейската комисия, се базира на Наръчник за добрите практики. Изискванията на Споразумението влязоха в сила на 25 октомври 2006 

г. Споразумението бе публикувано в Официалния вестник на Европейския съюз (2006/C 279/02). Текстът на Споразумението и 

приложенията към него, включително Наръчника за добрите практики, можете да откриете на адрес: http://www.nepsi.eu; те предоставят 

полезна информация и насоки за работа с продукти, съдържащи кристален силициев диоксид. При поискване от EUROSIL - Европейската 

асоциация на производителите на промишлен силиций може да бъде получена справочна литература. 
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ЛЕГЕНДА 

LTEL Норма на Дългосрочна Eкспозиция 

STEL Краткосрочен излагане 

DNEL Производни без последици Ниво 

PNEC Предвидената концентрация без последици 

PBT УБТ: биоакумулиращи и токсични 

vPvB vPvT: много устойчиви и много токсични 

OECD Организация за икономическо сътрудничество и развитие 

SCOEL Научен комитет за граничните стойности на професионална експозиция към Европейската комисия 

IARC Международна агенция за изследване на рака 

SWeRF Претеглен размер фина фракция 

  

Отхвърляне  

Информацията предоставена на потребителя чрез настоящата публикация, или по друг път, се счита за точна и достоверна, но 

потребителите са в правото си да преценят пригодността на продукта за предвидените от тях цели. EP Minerals, LLC не дава гаранции за 

пригодността на продукта за всички цели на употреба и всяко подразбиращо се предупреждение или условие (законово или от друг вид) е 

изключено, с изключение на случаите, при които това изключване е предотвратено от законови документи. EP Minerals, LLC не приема 

жалби за покриване на загуби (различни от етзи причинени от смърт или и персонални наранявания причинени от дефектни продукти, ако 

предварително е указано), в резултат на позоваване на тази информация. Свободата на Патентите, Авторските права и Дизайна не може 

да се предвиди. 

 

Приложение към разширен Информационен лист за безопасност (eSDS) 

 

Следните сценарии бяха разгледани в Доклада за безопасност на химичното вещество (CSR) за 6PPD, изготвен като част от 
регистрационното досие, изисквано от регламент REACH на ЕС: 
 
Изложение сценарий 1 Производство на кизелгур, обработен с калцинирана сода 

Изложение сценарий 2 Използва се като филтърен материал в промишлеността. 

Изложение сценарий 3 Промишлено, професионално и индивидуално използване на вещество или смеси, съдържащи веществото 
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Кизелгур, обработен с калцинирана сода, фина фракция 
кристобалит< 1% 
CAS No. 68855-54-9 
ЕС № 272-489-0  

 

Резюме на параметрите 

 

Physical parameters  

Точка на Топене/Точка на Замръзване > 450 °C 

Коефициент на Pазделяне (log KOW) Не се прилага  

Разтворимост (във Вода) (мг/л)  3.7 мг/л @ 20 °C 

Молекулно тегло 66.0843 

Биоразградимост 
Условията и редът за определяне на биологично разграждане, не са 
приложими за неорганични вещества. 

 

Човешкото здраве (DNEL) 

Работниците 

Краткосрочни 

Вдишване (мг/м3) 0.05 мг/м3 

Кожни (мг/м3) Не са определени 

Дългосрочни 

Вдишване (мг/м3) Не са определени 

Кожни (мг/м3) Не са определени 

На потребителите 

Вдишване (мг/м3) 0.05 мг/м3 

Кожни (мг/м3) Не са определени 

Oрално (мг/м3) 3.5 мг/кг телесно тегло / ден 

 

Environmental Parameters (PNECs)  

Изложение сценарий 
СЕП околната среда Възможно „най-
лоши случаи“ 

PNEC STP 

ES1 Производство на кизелгур, обработен с 
калцинирана сода 

Не е определено Не е определено 

ES2 Използва се като филтърен материал в 
промишлеността. 

3.87 мг/л 100 мг/л 

ES3 Промишлено, професионално и 
индивидуално използване на вещество или 
смеси, съдържащи веществото 

0.329 мг/л 100 мг/л 
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Съдържание 

 
Брой на СЕ Заглавие Страница: 

Изложение сценарий 1 Производство на кизелгур, обработен с калцинирана сода 11 

Изложение сценарий 2 Използва се като филтърен материал в промишлеността. 14 

Изложение сценарий 3 Промишлено, професионално и индивидуално използване на вещество или смеси, съдържащи 
веществото 

18 

 

Допълващи сценарии 

PROC Codes 

PROC1 Употреба в затворен процес, няма вероятност от експозиция 

PROC2 Употреба в затворен, непрекъснат процес със случайно контролирана експозиция 

PROC3 Употреба в затворен периодичен процес (синтез или формулиране) 

PROC4 Употреба в периодичен или друг процес (синтез), където се появява възможност за експозиция 

PROC5 Смесване или блендиране в периодичен процес за формулиране на препарати и изделия (многостепенен и/или значителен 

контакт)  

PROC7 Пулверизиране в промишлена среда 

PROC8а Трансфер на вещество или препарат (зареждане/изпразване) от/в съдове/големи контейнери в общи съоръжения 

PROC8б Трансфер на вещество или препарат (зареждане/изпразване) от/в съдове/големи контейнери в специални съоръжения 

PROC9 Трансфер на вещество или препарат в малки контейнери (специална линия за пълнене, включително претегляне) 

PROC10 Нанасяне с валяк или с четка 

PROC11 Пулверизиране извън промишленасреда 

PROC13 Третиране на изделия прибоядисване чрез потапяне иизливане 

PROC15 Употреба на лабораторни реагенти 

PROC19 Ръчно смесване с близък контакт и налични само ЛПС. 



ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТА 
 
Ревизия: 5.0  Дата: 26.09.2022 
 
СПОРЕД ЕО регламенти 1907/2006 (REACH), 
1272/2008 (ПОЛ) и 2020/878 

 
Diatomaceous Earth Flux-Calcined, Kieselguhr Flux-Calcined 

Celatom® FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-50, FW-60, FW-
70, FW-80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20 

 

 Страница: 11 на 21  
 

Изложение сценарий 1 – Производство на кизелгур, обработен с калцинирана сода 
 
 

1.0 Допълващи сценарии 

Сектор(и) на употреба (СУ) 
SU3 Промишлени употреби: Употреби на вещества в самостоятелен вид или в препарати на 
промишлени обекти 

Категория на процеса [PROC] 

PROC2 Употреба в затворен, непрекъснат процес със случайно контролирана експозиция 
PROC3 Употреба в затворен периодичен процес (синтез или формулиране) 
PROC4 Употреба в периодичен или друг процес (синтез), където се появява възможност за 
експозиция 
PROC8б Трансфер на вещество или препарат (зареждане/изпразване) от/в съдове/големи 
контейнери в специални съоръжения 
PROC9 Трансфер на вещество или препарат в малки контейнери (специална линия за 
пълнене, включително претегляне) 

Категория на химическия продукт [PC] 
PC0 Други Адсорбенти, Материал за пълнене 
PC14 Продукти за третиране на метални повърхности, включително галванични и продукти за 
галванопластика 

Категории на изделието [AC] Не се прилага 

На околната среда съобщение категории 
[ЕСНИ] 

ERC1 Производство на вещества 

Специфични категории за отделяне в 
околната среда (SPERC) 

Не се прилага 

 

2.0 Работни условия и мерки за управление на риска 

2.1 Контрол на експозицията на работниците 

Характеристики на продукта 

Физическо състояние на продукта Бяло/Бежов На прах  

Концентрация на веществото в продукта Покрива концентрации до 100% 

Човешки фактори, които не се влияят от управлението на риска 

Потенциални зони на експозиция Не е определено 

Честота и продължителност на употреба 

Изложение продължителност на ден Покрива ежедневните експозиции до 8 часа (освен ако не е указано друго). 

Изложение продължителност на седмица Покрива честота до: 5 дни в седмицата. 

Други определени оперативни условия, оказващи въздействие върху експозицията на работниците 

Област на използване 
Всички допълващи 
сценарии 

Вътрешeн 

Характеристики на заобикалящата среда Не е определено  

Общи мерки, приложими за всяка дейност 
Предполага, че е приложен добър основен стандарт за професионална хигиена. Предполага се, че продуктът трябва да се използва при 
температура на околната среда не повече от 20°C, освен ако не е посочено друго. Не вдишвайте праха. Избягвайте образуване на прах. 
Почистете незабавно разливите. След контакт с кожата незабавно да се измие обилно с: Вода. Да се осигури основен курс на обучение на 
служителите относно предотвратяването/свеждането до минимум на експозициите. 

Организационни мерки  

Всички допълващи сценарии 

Да се контролира всяка възможна експозиция, като се прилагат мерки, като например системи 
с обваловка или затворени системи, правилно проектирани и поддържани съоръжения, както и 
осигуряване на добър стандарт за обща вентилация. Системите да се източат и да се 
почистят линиите за трансфер преди отваряне на обваловката. Оборудването да се източи и 
промие, когато е възможно, преди извършването на поддръжка. Там, където има вероятност 
за възможна експозиция: да се обезпечи информираност на съответните служители за 
естеството на експозицията и да се запознаят с основните действия за свеждане до минимум 
на експозициите; да се осигури наличието на подходящи лични предпазни средства; 
почистването на разливите и обезвреждането на отпадъците да става в съответствие с 
нормативните изисквания; да се следи ефективността на изпълнение на мерките за контрол; 
да се разгледа необходимостта от редовен здравен контрол; да се идентифицират и приведат 
в действие коригиращи действия. 

Технически условия на употреба 

PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, 
PROC9, PROC15, PROC19 

Местни смукателна вентилация се изисква.  

PROC1, PROC2, PROC3 Употреба в затворени системи. Местни смукателна вентилация се изисква. 

Управление на риска мерки, свързани с човешкото здраве 

Защита на дихателните пътища 
PROC4, PROC8b, PROC9 

Half-маска (DIN EN 140), Тип на филтъра P2/P3 - ефективност 
най-малко 90% 

PROC2, PROC3 Не са необходими специални мерки. 

Ръka и/или Защита на кожата Всички допълващи Носете непромокаеми ръкавици (EN374). Да се използват 
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сценарии подходящи работни гащеризони, за да се предотврати 
експозиция на кожата. 

Защита за Очите 
Всички допълващи 
сценарии 

Носете защита на очите със странична защита (EN166). 

Други определени оперативни условия, оказващи въздействие върху експозицията на работниците 

Предполага, че е приложен добър основен стандарт за професионална хигиена. 

2.2 Контрол на експозицията на околната среда 

Използвани количества 

Фракция на тонаж на ЕС, използвана в региона: 

Не се счита, че влияе на експозицията за този сценарий 

Тонаж на регионална употреба (тонове/година): 

Дял от количеството в региона, използван на местно 
равнище: тона / годишно 

Годишен тонаж за обект (тонове/година): 

Максимален дневен тонаж за обект (кг/ден): 

Фактори на околната среда, които не се влияят от управлението на риска 

Дебит на приемащия повърхностен воден обект (m?/d): Не е определено (Няма= 18,000) 

Коефициент на разреждане на местните сладководни 
източници: 

10 

Коефициент на разреждане на местните морски води: 100 

Оперативни условия 

Дни емисии (дни/година): Не е определено  

Освобождаване на фракция от процеса в атмосферния 
въздух (първоначално отделяне преди мерките за 
управление на риска - МУР): 

Не се очаква риск: Очаква се атмосферните концентрации да са ниски. 

Освобождаване на фракция от процеса в отпадъчните води 
(първоначално отделяне преди МУР): 

100 мг/л 

Освобождаване на фракция от процеса в почвите 
(първоначално отделяне преди МУР): 

Не се очаква риск: Очаква се отлагането да бъде малко. 

Технически условия и мерки на място за редуциране или ограничаване на изпусканията, въздушни емисии или 
освобождавания в почвата 
 

Третиране на емисиите във въздуха, за осигуряване на 
типична ефективност на отстраняване (%): 

Не е определено. Препоръчва се отвеждането на отпадъчните газове от 
производствените процеси да става през торбени филтри, скрубери или 
циклони. 

Пречистване на отпадъчните води на място (преди 
заустване в приемащия воден обект) до постигане на 
необходимата ефективност на отстраняване от порядъка на 
(%): 

Отпадъчните води, получени в резултат на производството на веществото, 
могат да бъдат пречистени чрез утаяване, за да се отстранят твърдите 
части на веществото. Утаяването е много ефикасно, с ефективност на 
отстраняването в размер на 99% или повече.. 

При заустване в пречиствателна станция за битово-
фекални отпадъчни води, да се осигури необходимата 
ефективност на пречистване на отпадъчни води на място от 
порядъка на (%): 

Отпадъчните води, получени в резултат на производството на веществото, 
могат да бъдат пречистени чрез утаяване, за да се отстранят твърдите 
части на веществото. Утаяването е много ефикасно, с ефективност на 
отстраняването в размер на 99% или повече.. 

Почистване на емисиите към почвите за осигуряване на 
типична ефективност на отстраняването от порядъка на (%): 

Не е определено 

Забележка: В различните обекти обичайните практики се различават, затова се използва консервативно прогнозно освобождаване от 
процеса. 

Организационни мерки за предотвратяване/ограничаване на изпускането от работната площадка 

Да се предотврати изпускането на неразтворено вещество или да се възстанови от отпадъчните води на място.  
Да не се прилагат промишлени утайки на естествени почви. 
Утайките трябва да се обезвреждат чрез изгаряне, ограничаване или оползотворяване. 

Условия и мерки, свързани с общинска инсталация за обработка на отпадъчни води 

Размер на общинската инсталация/система за обработка на 
отпадъчни води (m?/d) 

Не е определено 

Ефективност на разграждане (%) Не е определено 

Условия и мерки, свързани с външното третиране на отпадъците за изхвърляне 

Вид отпадък Твърдо вещество и Течност и Газ 

Техника на изхвърляне 

Депонирайте в оторизирано депо или изгорете, спазвайки одобрени и 
контролирани условия. Препоръчва се отвеждането на отпадъчните газове 
от производствените процеси да става през торбени филтри, скрубери или 
циклони. 

Количества освободено вещество след мерките за управление на риска 

Освобождаване на отпадъчни води от процеса (мг/л) < 3.87 мг/л  

Максимално допустим тонаж на място (MSafe) (kg/ден):  Не е определено 
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3. Изложение оценка и препратка към неговия източник 

3.1 Излагането на човека прогнози 

Оценка на експозицията (Метод / Изчислителен модел) ECETOC TRA 2010 

 

   Вдишване 

Категория на процеса 
[PROC] 

Продължителност Местни 
смукателна 
вентилация 

Вдишване експозиция 
(мг/м3) 

Съотношението Характеристика на 
риска 

PROC1 4 – 8  Няма 0.01 0.028 

PROC2 4 – 8 90% 0.1 0.278 

PROC3 4 – 8 90% 0.1 0.278 

PROC4 < 1 95% 0.25 0.694 

PROC5 < 1 95% 0.25 0.694 

PROC8a < 1 95% 0.25 0.694 

PROC8b < 1 95% 0.25 0.694 

PROC9 < 1 95% 0.2 0.556 

PROC15 4 – 8 95% 0.25 0.694 

PROC19 < 1 95% 0.25 0.694 
 

 
Излагането на кожата се счита за неприложимо. 
Устна експозицията не се очаква да се случи. 

3.2 На околната среда експозиция прогнози 

Оценка на експозицията (Метод / Изчислителен модел) EUSES 

Съотношението Характеристика на риска 

Пречистване на отпадъчните води Не е определено: След утаяване, отпадъчните води, отведени до 
пречиствателната станция за отпадъчни води, съдържат: < 3.87 мг/л. На 
това ниво не се наблюдават ефекти. 

Водни Отделение (Пелагичен) Не е определено: Възможно най-лошите локални PEC са по-ниски от 
нивото без ефект. (3.87 мг/л): 0.387/0.039 мг/л 

сладководна утайка/морска утайка  Не се очаква риск: Кизелгурът е естествен елемент и се смята за 
естествена част от екосистемите.. 

Почва Не се очаква риск: Очаква се отлагането да бъде малко.  

Атмосферния Отделение Не се очаква риск: Очаква се атмосферните концентрации да са ниски. 

Непряко излагане на хората чрез околната среда / Вторично 
отравяне 

Поради ниската си разтворимост във вода продуктът е почти напълно 
механично отделено в биологични пречиствателни станции. 

 

4. Оценка насоки на потребител надолу по веригата 

За мащабиране вижте При прилагане на други мерки за управление на риска/работни условия, потребителите следва да 
гарантират, че рисковете се контролират до поне еквивалентни нива.  
Наличните данни за опасностите не подкрепят необходимостта от обосновка на DNEL за други въздействия 
върху здравето. 
Допълнителна информация за мащабирането и технологиите за контрол са представени в справката SpERC 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). 
В съответствие с препоръките на ECHA е използван подходът за „най-лошия случай“ и са препоръчани само 
най-строгите мерки за управление на риска за всеки път на експозиция.. 

Оценка на експозицията 
инструмент / метод / 
метод 

Работниците ECETOC TRA 2010 

eкспозицията hа oколната 
cреда 

EUSES 
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Изложение сценарий 2 – Използва се като филтърен материал в промишлеността. 
 

1.0 Допълващи сценарии 

Сектор(и) на употреба (СУ) 

SU3 Промишлени употреби: Употреби на вещества в самостоятелен вид или в препарати на 
промишлени обекти 
SU4 Производство на хранителни продукти 
SU6а Производство на дърво и дървени продукти 
SU6б Производство на пулп, хартия и хартиени продукти 
SU8 Производство на насипни, широко мащабни химикали (включително петролни продукти) 
SU9 Производство на фини химикали 
SU15 Производство на стандартни метални продукти, с изключение на машини и оборудване 
SU19 Изграждане и строителна работа 

Категория на процеса [PROC] 

PROC1 Употреба в затворен процес, няма вероятност от експозиция 
PROC2 Употреба в затворен, непрекъснат процес със случайно контролирана експозиция 
PROC3 Употреба в затворен периодичен процес (синтез или формулиране) 
PROC4 Употреба в периодичен или друг процес (синтез), където се появява възможност за 
експозиция 
PROC5 Смесване или блендиране в периодичен процес за формулиране на препарати и 
изделия (многостепенен и/или значителен контакт) 
PROC8а Трансфер на вещество или препарат (зареждане/изпразване) от/в съдове/големи 
контейнери в общи съоръжения 
PROC8б Трансфер на вещество или препарат (зареждане/изпразване) от/в съдове/големи 
контейнери в специални съоръжения 
PROC9 Трансфер на вещество или препарат в малки контейнери (специална линия за 
пълнене, включително претегляне) 
PROC15 Употреба на лабораторни реагенти 
PROC19 Ръчно смесване с близък контакт и налични само ЛПС. 

Категория на химическия продукт [PC] 

PC0 Други Филтриращ материал 
PC2 Адсорбенти 
PC14 Продукти за третиране на метални повърхности, включително галванични и продукти за 
галванопластика 
PC20 Продукти като напр. pH-регулатори, флокуланти, утаители, неутрализиращи агенти 
PC25 Метални работни флуиди 
PC35 Продукти за измиване и почистване (включително продукти на основата на разтворител) 

Категории на изделието [AC] Не се прилага 

На околната среда съобщение категории 
[ЕСНИ] 

ERC1 Производство на вещества 
ERC2 Формулиране на препарати 
ERC4 Промишлена употреба на помощни средства за обработка в процеси и продукти, които 
не стават част от изделия. 
ERC6б Промишлена употреба на химически активни помощни средства за обработка 
ERC7 Промишлена употреба на вещества в затворени системи 

Специфични категории за отделяне в 
околната среда (SPERC) 

Не се прилага 

 

2.0 Работни условия и мерки за управление на риска 

2.1 Контрол на експозицията на работниците 

Характеристики на продукта 

Физическо състояние на продукта Светлина Розов - Бяло На прах 

Концентрация на веществото в продукта Бяло/Бежов На прах Покрива концентрации до 100% 

Човешки фактори, които не се влияят от управлението на риска 

Потенциални зони на експозиция Не е определено 

Честота и продължителност на употреба 

Изложение продължителност на ден Покрива ежедневните експозиции до 8 часа (освен ако не е указано друго). 

Изложение продължителност на седмица Покрива честота до: 5 дни в седмицата. 

Други определени оперативни условия, оказващи въздействие върху експозицията на работниците 

Област на използване 
Всички допълващи 
сценарии 

Вътрешeн 

Characteristics of the surroundings 
Рум обем 50 м3 

вентилация курс 0.6 / 1 час(ове) 

Общи мерки, приложими за всяка дейност 
Предполага, че е приложен добър основен стандарт за професионална хигиена. Предполага се, че продуктът трябва да се използва при 
температура на околната среда не повече от 20°C, освен ако не е посочено друго. Не вдишвайте праха. Избягвайте образуване на прах. 
Почистете незабавно разливите. След контакт с кожата веднага измийте с много: Вода. Да се осигури основен курс на обучение на 
служителите относно предотвратяването/свеждането до минимум на експозициите. 
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Организационни мерки  

Всички допълващи сценарии 

Да се контролира всяка възможна експозиция, като се прилагат мерки, като например системи 
с обваловка или затворени системи, правилно проектирани и поддържани съоръжения, както и 
осигуряване на добър стандарт за обща вентилация. Системите да се източат и да се 
почистят линиите за трансфер преди отваряне на обваловката. Оборудването да се източи и 
промие, когато е възможно, преди извършването на поддръжка. Там, където има вероятност 
за възможна експозиция: да се обезпечи информираност на съответните служители за 
естеството на експозицията и да се запознаят с основните действия за свеждане до минимум 
на експозициите; да се осигури наличието на подходящи лични предпазни средства; 
почистването на разливите и обезвреждането на отпадъците да става в съответствие с 
нормативните изисквания; да се следи ефективността на изпълнение на мерките за контрол; 
да се разгледа необходимостта от редовен здравен контрол; да се идентифицират и приведат 
в действие коригиращи действия. 

Технически условия на употреба 

PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, 
PROC9, PROC15, PROC19 

Употреба с местната смукателна вентилация или защита на дишането. 

PROC2, PROC3 Употреба в затворени системи.  

Управление на риска мерки, свързани с човешкото здраве 

Защита на дихателните пътища 

PROC4, PROC5, PROC8a, 
PROC8b, PROC9, 
PROC15, PROC19 

Носете средства за защита на дихателните пътища. 

PROC2, PROC3 Не са необходими специални мерки. 

Ръka и/или Защита на кожата 
Всички допълващи 
сценарии 

Носете непромокаеми ръкавици (EN374). Да се използват 
подходящи работни гащеризони, за да се предотврати 
експозиция на кожата. 

Защита за Очите 
Всички допълващи 
сценарии 

Носете защита на очите със странична защита (EN166). 

Други определени оперативни условия, оказващи въздействие върху експозицията на работниците 

Предполага, че е приложен добър основен стандарт за професионална хигиена. 

2.2 Контрол на експозицията на околната среда 

Използвани количества 

Фракция на тонаж на ЕС, използвана в региона: 

Не се счита, че влияе на експозицията за този сценарий 
Тонаж на регионална употреба (тонове/година): 

Дял от количеството в региона, използван на местно 
равнище: тона / годишно 

Годишен тонаж за обект (тонове/година): 2 - 12500 

Максимален дневен тонаж за обект (кг/ден): Не са определени. 

Фактори на околната среда, които не се влияят от управлението на риска 

Дебит на приемащия повърхностен воден обект (m?/d): Не е определено (Няма = 18,000) 

Коефициент на разреждане на местните сладководни 
източници: 

10 

Коефициент на разреждане на местните морски води: 100 

Оперативни условия 

Дни емисии (дни/година): Не е определено  

Освобождаване на фракция от процеса в атмосферния 
въздух (първоначално отделяне преди мерките за 
управление на риска - МУР): 

Не се очаква риск: Очаква се атмосферните концентрации да са ниски. 

Освобождаване на фракция от процеса в отпадъчните води 
(първоначално отделяне преди МУР): 

100 мг/л 

Освобождаване на фракция от процеса в почвите 
(първоначално отделяне преди МУР): 

Не се очаква риск: Очаква се отлагането да бъде малко. 

Технически условия и мерки на място за редуциране или ограничаване на изпусканията, въздушни емисии или 
освобождавания в почвата 
 

Третиране на емисиите във въздуха, за осигуряване на 
типична ефективност на отстраняване (%): 

Не е определено. Препоръчва се отвеждането на отпадъчните газове от 
производствените процеси да става през торбени филтри, скрубери или 
циклони. 

Пречистване на отпадъчните води на място (преди 
заустване в приемащия воден обект) до постигане на 
необходимата ефективност на отстраняване от порядъка на 
(%): 

Отпадъчните води, получени в резултат на производството на веществото, 
могат да бъдат пречистени чрез утаяване, за да се отстранят твърдите 
части на веществото. Утаяването е много ефикасно, с ефективност на 
отстраняването в размер на 99% или повече.. 

При заустване в пречиствателна станция за битово-
фекални отпадъчни води, да се осигури необходимата 
ефективност на пречистване на отпадъчни води на място от 
порядъка на (%): 

Отпадъчните води, получени в резултат на производството на веществото, 
могат да бъдат пречистени чрез утаяване, за да се отстранят твърдите 
части на веществото. Утаяването е много ефикасно, с ефективност на 
отстраняването в размер на 99% или повече.. 

Почистване на емисиите към почвите за осигуряване на Не е определено 
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типична ефективност на отстраняването от порядъка на (%): 

Забележка: В различните обекти обичайните практики се различават, затова се използва консервативно прогнозно освобождаване от 
процеса. 

Организационни мерки за предотвратяване/ограничаване на изпускането от работната площадка 

Да се предотврати изпускането на неразтворено вещество или да се възстанови от отпадъчните води на място.  
Да не се прилагат промишлени утайки на естествени почви. 
Утайките трябва да се обезвреждат чрез изгаряне, ограничаване или оползотворяване. 

Условия и мерки, свързани с общинска инсталация за обработка на отпадъчни води 

Размер на общинската инсталация/система за обработка на 
отпадъчни води (m?/d) 

Не е определено 

Ефективност на разграждане (%) Не е определено 

Условия и мерки, свързани с външното третиране на отпадъците за изхвърляне 

Вид отпадък Твърдо вещество и Течност и Газ 

Техника на изхвърляне 

Депонирайте в оторизирано депо или изгорете, спазвайки одобрени и 
контролирани условия. Препоръчва се отвеждането на отпадъчните газове 
от производствените процеси да става през торбени филтри, скрубери или 
циклони. 

Количества освободено вещество след мерките за управление на риска 

Освобождаване на отпадъчни води от процеса (мг/л) < 3.87 мг/л  

Максимално допустим тонаж на място (MSafe) (kg/ден):  Не е определено 

 

3. Изложение оценка и препратка към неговия източник 

3.1 Излагането на човека прогнози 

Оценка на експозицията (Метод / Изчислителен модел) ECETOC TRA 2010 

 

   Вдишване 

Категория на процеса 
[PROC] 

Продължител
ност 

Местни 
смукателна 
вентилация 

Вдишване експозиция 
(мг/м3) 

Съотношението 
Характеристика на риска 

PROC2 4 – 8 Няма 0.147 0.408 

PROC3 4 – 8 Няма 0.147 0.408 

PROC4 4 – 8 Няма 0.147 0.408 

PROC5 4 – 8 Няма 0.147 0.408 

PROC8a 4 – 8 Няма 0.147 0.408 

PROC8b 4 – 8 Няма 0.147 0.408 

PROC9 4 – 8 Няма 0.147 0.408 

PROC15 4 – 8 Няма 0.147 0.408 

PROC19 8 Няма 0.147 0.408 
 

Излагането на кожата се счита за неприложимо. 
Устна експозицията не се очаква да се случи. 

3.2 На околната среда експозиция прогнози 

Оценка на експозицията (Метод / Изчислителен модел) EUSES 

Съотношението Характеристика на риска 

Пречистване на отпадъчните води Не е определено: След утаяване, отпадъчните води, отведени до 
пречиствателната станция за отпадъчни води, съдържат: < 3.87 мг/л. На 
това ниво не се наблюдават ефекти. 

Водни Отделение (Пелагичен) Не е определено: Възможно най-лошите локални PEC са по-ниски от 
нивото без ефект. (3.87 мг/л): 0.387/0.0387 мг/л 

сладководна утайка/морска утайка  Не се очаква риск: Кизелгурът е естествен елемент и се смята за 
естествена част от екосистемите.. 

Почва Не се очаква риск: Очаква се отлагането да бъде малко.  

Атмосферния Отделение Не се очаква риск: Очаква се атмосферните концентрации да са ниски. 

Непряко излагане на хората чрез околната среда / Вторично 
отравяне 

Поради ниската си разтворимост във вода продуктът е почти напълно 
механично отделено в биологични пречиствателни станции. 

 

4. Оценка насоки на потребител надолу по веригата 

За мащабиране вижте При прилагане на други мерки за управление на риска/работни условия, потребителите следва да 
гарантират, че рисковете се контролират до поне еквивалентни нива.  
Наличните данни за опасностите не подкрепят необходимостта от обосновка на DNEL за други въздействия 
върху здравето. 
Допълнителна информация за мащабирането и технологиите за контрол са представени в справката SpERC 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). 
В съответствие с препоръките на ECHA е използван подходът за „най-лошия случай“ и са препоръчани само 
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най-строгите мерки за управление на риска за всеки път на експозиция.. 

Оценка на експозицията 
инструмент / метод / 
метод 

Работниците ECETOC TRA 2010 

eкспозицията hа oколната 
cреда 

EUSES 
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Изложение сценарий 3 – Промишлено, професионално и индивидуално използване на вещество или 

смеси, съдържащи веществото 

1.0 Допълващи сценарии 

Сектор(и) на употреба (СУ) 

SU3 Промишлени употреби: Употреби на вещества в самостоятелен вид или в препарати на 
промишлени обекти 
SU21 Потребителски употреби: Частни домакинства (= широка общественост = потребители) 
SU22 Професионални употреби: Обществена сфера (администрация, образование, 
забавление, услуги, занаятчии) 

Категория на процеса [PROC] 

PROC2 Употреба в затворен, непрекъснат процес със случайно контролирана експозиция 
PROC3 Употреба в затворен периодичен процес (синтез или формулиране) 
PROC4 Употреба в периодичен или друг процес (синтез), където се появява възможност за 
експозиция 
PROC5 Смесване или блендиране в периодичен процес за формулиране на препарати и 
изделия (многостепенен и/или значителен контакт) 
PROC7 Пулверизиране в промишлена среда 
PROC8а Трансфер на вещество или препарат (зареждане/изпразване) от/в съдове/големи 
контейнери в общи съоръжения 
PROC10 Нанасяне с валяк или с четка 
PROC11 Пулверизиране извън промишленасреда 
PROC13 Третиране на изделия прибоядисване чрез потапяне иизливане 
PROC19 Ръчно смесване с близък контакт и налични само ЛПС. 

Категория на химическия продукт [PC] 
PC35 Продукти за измиване и почистване (включително продукти на основата на разтворител) 
PC37 Химикали за обработка на водата 

Категории на изделието [AC] 
AC10 Гумени изделия 
AC13 Пластмасови изделия 

На околната среда съобщение категории 
[ЕСНИ] 

ERC1 Производство на вещества 
ERC2 Формулиране на препарати 
ERC8а Широко разпространена употреба на закрито на помощни средства за обработка в 
отворени системи 
ERC8в Широко разпространена употреба на закрито, водеща до включване в или върху 
матрица 
ERC8г Широко разпространена употреба на открито на помощни средства за обработка в 
отворени системи 
ERC8е Широко разпространена употреба на открито, водеща до включване в или върху 
матрица 
ERC10б Широко разпространена употреба на открито на изделия и материали с дълъг живот с 
висока степен на или целенасочено отделяне (включително абразивна обработка) 

Специфични категории за отделяне в 
околната среда (SPERC) 

Не се прилага 

 

2.0 Работни условия и мерки за управление на риска 

2.1 Контрол на експозицията на работниците 

Характеристики на продукта 

Физическо състояние на продукта Твърдо вещество и Течност 

Концентрация на веществото в продукта Покрива концентрации до 15% 

Човешки фактори, които не се влияят от управлението на риска 

Потенциални зони на експозиция Не е определено 

Честота и продължителност на употреба 

Продължителност на експозицията 

Използване на покрития и бои, съдържащи 
кизелгур, обработен с калцинирана сода 

4 – 8 часа 

Използване на кизелгур, обработен с 
калцинирана сода, за филтриране на вода 

1 часa/ден 

Използване на почистващи препарати, 
съдържащи кизелгур, обработен с 
калцинирана сода 

Професионална: 60 мин/Употреба 
На потребителите: 20 мин/Дни 

Изложение честота 

Използване на покрития и бои, съдържащи 
кизелгур, обработен с калцинирана сода 

225 дни на година 

Използване на кизелгур, обработен с 
калцинирана сода, за филтриране на вода 

Професионална: Седмично 
На потребителите: Месечно 

Използване на почистващи препарати, 
съдържащи кизелгур, обработен с 
калцинирана сода 

Професионална: < 8 Употреби на ден 
На потребителите: 1 Употреби на ден 
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Други определени оперативни условия, оказващи въздействие върху експозицията на работниците 

Област на използване 
Всички допълващи 
сценарии 

Вътрешeн 

Characteristics of the surroundings 

Професионална:  
Използване на покрития и 
бои, съдържащи кизелгур, 
обработен с калцинирана 
сода 

Рум обем 1 м3 

вентилация 
курс 

0.6 / 1 час(ове) 

Област на 
освобождаване 

200 см2 

Професионална употреба 
на почистващи препарати 
за ръце 

Рум обем 2.5 м3 

вентилация 
курс 

2 / 1 час(ове) 

Област на 
освобождаване 

5 м2 

Всички други употреби Не е определено 

Общи мерки, приложими за всяка дейност 
Предполага, че е приложен добър основен стандарт за професионална хигиена. Предполага се, че продуктът трябва да се използва при 
температура на околната среда не повече от 20°C, освен ако не е посочено друго. Не вдишвайте праха. Избягвайте образуване на прах. 
Почистете незабавно разливите. След контакт с кожата веднага измийте с много: Вода. Да се осигури основен курс на обучение на 
служителите относно предотвратяването/свеждането до минимум на експозициите. 

Организационни мерки  

Всички допълващи сценарии 

Да се контролира всяка възможна експозиция, като се прилагат мерки, като например системи 
с обваловка или затворени системи, правилно проектирани и поддържани съоръжения, както и 
осигуряване на добър стандарт за обща вентилация. Системите да се източат и да се 
почистят линиите за трансфер преди отваряне на обваловката. Оборудването да се източи и 
промие, когато е възможно, преди извършването на поддръжка. Там, където има вероятност 
за възможна експозиция: да се обезпечи информираност на съответните служители за 
естеството на експозицията и да се запознаят с основните действия за свеждане до минимум 
на експозициите; да се осигури наличието на подходящи лични предпазни средства; 
почистването на разливите и обезвреждането на отпадъците да става в съответствие с 
нормативните изисквания; да се следи ефективността на изпълнение на мерките за контрол; 
да се разгледа необходимостта от редовен здравен контрол; да се идентифицират и приведат 
в действие коригиращи действия.  

Технически условия на употреба 

Всички допълващи сценарии Препоръчва се локално изсмукване. 

Управление на риска мерки, свързани с човешкото здраве 

Защита на дихателните пътища 
Всички допълващи 
сценарии 

Носете средства за защита на дихателните пътища. 

Ръka и/или Защита на кожата 
Всички допълващи 
сценарии 

Носете непромокаеми ръкавици (EN374). Да се използват 
подходящи работни гащеризони, за да се предотврати 
експозиция на кожата. 

Защита за Очите 
Всички допълващи 
сценарии 

Носете защита на очите със странична защита (EN166). 

Други определени оперативни условия, оказващи въздействие върху експозицията на работниците 

Предполага, че е приложен добър основен стандарт за професионална хигиена.  

2.2 Контрол на експозицията на околната среда 

Използвани количества  

Тонаж в ЕС на година 120, тона 

Фракция на тонаж на ЕС, използвана в региона: 10 % 

Тонаж на регионална употреба (тонове/година): 12 тона 

Дял от количеството в региона, използван на местно 
равнище:  

Не е определено 

Годишен тонаж за обект (тонове/година): Не е определено 

Максимален дневен тонаж за обект (кг/ден): Не е определено 

Фактори на околната среда, които не се влияят от управлението на риска 

Дебит на приемащия повърхностен воден обект (m?/d): 2000 

Коефициент на разреждане на местните сладководни 
източници: 

10 

Коефициент на разреждане на местните морски води: 100 

Оперативни условия 

Дни емисии (дни/година): 260 

Освобождаване на фракция от процеса в атмосферния 
въздух (първоначално отделяне преди мерките за 
управление на риска - МУР): 

0 

Освобождаване на фракция от процеса в отпадъчните води 
(първоначално отделяне преди МУР): 

0.1 

Освобождаване на фракция от процеса в почвите 0 
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(първоначално отделяне преди МУР): 

Технически условия и мерки на място за редуциране или ограничаване на изпусканията, въздушни емисии или 
освобождавания в почвата 
 

Третиране на емисиите във въздуха, за осигуряване на 
типична ефективност на отстраняване (%): 

Не е определено 

Пречистване на отпадъчните води на място (преди 
заустване в приемащия воден обект) до постигане на 
необходимата ефективност на отстраняване от порядъка на 
(%): 
 

Отпадъчните води, получени в резултат на производството на веществото, 
могат да бъдат пречистени чрез утаяване, за да се отстранят твърдите 
части на веществото. Утаяването е много ефикасно, с ефективност на 
отстраняването в размер на 99% или повече.. 

При заустване в пречиствателна станция за битово-
фекални отпадъчни води, да се осигури необходимата 
ефективност на пречистване на отпадъчни води на място от 
порядъка на (%): 

Отпадъчните води, получени в резултат на производството на веществото, 
могат да бъдат пречистени чрез утаяване, за да се отстранят твърдите 
части на веществото. Утаяването е много ефикасно, с ефективност на 
отстраняването в размер на 99% или повече.. 

Почистване на емисиите към почвите за осигуряване на 
типична ефективност на отстраняването от порядъка на (%): 

Не е определено 

Забележка: В различните обекти обичайните практики се различават, затова се използва консервативно прогнозно освобождаване от 
процеса. Не е необходимо пречистване на отпадъчните води. 

Организационни мерки за предотвратяване/ограничаване на изпускането от работната площадка 

Отвеждането на отпадъчния въздух да става само чрез подходящи сепаратори или скрубери. 
Да се предотврати изпускането на неразтворено вещество или да се възстанови от отпадъчните води на място.  
Да не се прилагат промишлени утайки на естествени почви. 
Утайките трябва да се обезвреждат чрез изгаряне, ограничаване или оползотворяване. 

Условия и мерки, свързани с общинска инсталация за обработка на отпадъчни води 

Размер на общинската инсталация/система за обработка на 
отпадъчни води (m?/d) 

Не е определено 

Ефективност на разграждане (%) Не е определено 

Условия и мерки, свързани с външното третиране на отпадъците за изхвърляне 

Вид отпадък Твърдо вещество и Течност 

Техника на изхвърляне 

Депонирайте в оторизирано депо или изгорете, спазвайки одобрени и 
контролирани условия. 
Изхвърляйте водата от почистването в канализацията. Не изхвърляйте 
водата от почистването в малки водни обекти. 

Количества освободено вещество след мерките за управление на риска 

Освобождаване на отпадъчни води от процеса (мг/л) 0.012 мг/л 

Максимално допустим тонаж на място (MSafe) (kg/ден):  Не е определено 

 

3. Изложение оценка и препратка към неговия източник 

3.1 Излагането на човека прогнози 

Оценка на експозицията (Метод / Изчислителен модел) ECETOC TRA 2010 

Съотношението Характеристика на риска  

 

     Вдишване 

Тип 
Съдър
жание 

Местни 
смукателна 
вентилация 

Продълж
ителност 

Категория на процеса 
[PROC] 

Вдишване 
експозиция 

(мг/м3) 

Съотношението 
Характеристика на риска 

Индустриал
ни 

10% Не 6 PROC7 0.325 0.903 

Професион
ална 

95% Не 6 PROC11 0.325 0.903 
 

 

Използване на 
потребителите 

Дългосрочни 
Вдишване експозиция 

(мг/м3) 

Краткосрочни 
Вдишване експозиция (мг/м3) 

Съотношението Характеристика 
на риска 

Използване на бои с 
висока плътност 

0.000122 
- 0.0015 

Използване на бои на 
водна основа 

0.000186 
-- 0.0023 

Използване на бои на 
базата на разтворители 

0.000864 
 0.011 

Използване на бои за 
стена на водна основа 

0.00044 
 0.0055 

Боядисване чрез пръскане 
(кутии за зареждане) - 

37.5 
- 
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Боядисване чрез пръскане 
(пневматична пръскачка) - 

0.676 
- 

Филтриращ материал - 0.14 - 

Препарати за почистване 0.00002 -  0.00025 
 

 

3.2 На околната среда експозиция прогнози 

Оценка на експозицията (Метод / Изчислителен модел) EUSES 

Съотношението Характеристика на риска 

Пречистване на отпадъчните води 

inhab

STP
STP

WASTEWINHABDAYS

AMOUNT
C


=  

 

STPAMOUNT  

Количество кизелгур, обработен с калцинирана сода, 
изпуснат в общинските инсталации за обработка на 
отпадъчни води в ЕС на година (1.2E13 мг/Година(и), 

DAYS  Брой дни на освобождаване (365 Дни//Година(и)), 

INHAB  Брой жители в ЕС (500 милионжители) 

inhabWASTEW  Отпадъчни води на жител (200 л/ден) 

STPC  

Концентрация на кизелгур, обработен с калцинирана 
сода, в общинска инсталация за обработка на 
отпадъчни води (мг/л). 

 

Прогнозна STP Концентрация (g/l): 

 

L

mgE
CSTP 329.0

200500000000365

132.1
=


=  

Водни Отделение (Пелагичен) Повърхносттa нa Водатa: 0.333 мг/л 
морска Вода: 0.00033 мг/л 

сладководна утайка/морска утайка  Не се очаква риск: Кизелгурът е естествен елемент и се смята за 
естествена част от екосистемите.. 

Почва Не се очаква риск: Кизелгурът е естествен елемент и се смята за 
естествена част от екосистемите.. 

Атмосферния Отделение Не се очаква риск: Очаква се отлагането да бъде малко.  

Вторично отравяне Не се очаква риск: Очаква се атмосферните концентрации да са ниски. 

Непряко излагане на хората чрез околната среда / Вторично 
отравяне 

Поради ниската си разтворимост във вода продуктът е почти напълно 
механично отделено в биологични пречиствателни станции. 

 
 
 

4. Оценка насоки на потребител надолу по веригата 

За мащабиране вижте При прилагане на други мерки за управление на риска/работни условия, потребителите следва да 
гарантират, че рисковете се контролират до поне еквивалентни нива.  
Наличните данни за опасностите не подкрепят необходимостта от обосновка на DNEL за други въздействия 
върху здравето. 
Допълнителна информация за мащабирането и технологиите за контрол са представени в справката SpERC 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). 
В съответствие с препоръките на ECHA е използван подходът за „най-лошия случай“ и са препоръчани само 
най-строгите мерки за управление на риска за всеки път на експозиция.. 

Оценка на експозицията 
инструмент / метод / 
метод 

Работниците ECETOC TRA 2010 / RIVM 2008 

На потребителите RIVM 2008 

eкспозицията hа oколната 
cреда 

EUSES 

 
 
 

 

 


