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ПОГЛАВЉЕ 1: Идентификација хемикалије и подаци о лицу које
ставља хемикалију у промет
· 1.1 Идентификација хемикалије
· Трговачко име: Aqua Assist, Bio-React, Drylet® EC, Drylet® SAR, ManureMagic®, MB Bio
· Број артикла:
DL-1010, DL-1025, DL-1025CN, DL-1050, DL-1050CN, DL-1125, DL-1125CN, DL-1225, DL-1225CN,
DL-1325, DL-1325CN, DL-1325RU, DL-1350, DL-1510, DL-1510CN, DL-1525, DL-1525CN, DL-1625,
DL-1750, DL-1850
· 1.2 Идентификовани начини коришћења хемикалије и начини коришћења који се не

препоручују
· Примена супстанце/смеше:
Средство за биоремедијацију, Додатак за прераду воде, Додатак за бушење.
· Коришћења која се не препоручују: Није намењено за исхрану људи.
· 1.3 Појединости о снабдевачу
· Произвођач/добављач:
Drylet, LLC
8300 Farm to Market 1960 West #450
Houston, TX 77070,
Хјустон, Тексас
Телефон: (972) 521-3470
Е-пошта: sales@drylet.com
Веб-локација: www.drylet.com
· 1.4 Број телефона за хитне случајеве:
ChemTel Inc.
(800)255-3924, +1 (813)248-0585

ПОГЛАВЉЕ 2: Идентификација опасности
· 2.1 Класификација хемикалије
· Класификација у складу са Прописом (EC) број 1272/2008
Овај производ није класификован као опасан у складу са прописима о класификацији, паковању и
обележавању хемикалије.
· 2.2 Елементи обележавања
· Обележавање у складу са Прописом (EC) број 1272/2008
Овај производ нема класификацију у складу са прописима о класификацији, паковању и
обележавању хемикалије.
· Пиктограми опасности Није регулисано
· Реч упозорења Није регулисано
· Елементи обележавања опасности: Ништа.
· Обавештење о опасности Није регулисано
· Обавештење о мерама предострожности Није регулисано.
· Додатне информације:
Безбедносни лист доступан на захтев.
· 2.3 Остале опасности Нема осталих идентификованих другачије класификованих опасности.
· Резултати ПБТ и вПвБ тестирања
· ПБТ: Није применљиво.
· вПвБ: Није применљиво.
(наставља се на страни 2)
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ПОГЛАВЉЕ 3: Састав/подаци о састојцима
· 3.2 Смеше
· Састојци:
CAS: 112926-00-8
EINECS: 231-545-4
Рег. бр: 01-2119379499-16-XXXX
CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2

преципитирани силицијум диоксид (силицијум диоксид аморфни)
хемикалија са ограниченим излагањем на радном месту
вода

<50%

микроби, W HO група 1
мирис, безопасан

<0,5%
<0,1%

<50%

· Додатне информације:
Производ не садржи примећене респирабилне честице кристалног силицијум диоксида.
Према Светској здравственој организацији, микроорганизми из Групе 1 су непатогени и не
представљају ризик просечном здравом лицу. Ти организми НИСУ ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНИ
ни на који начин.

ПОГЛАВЉЕ 4: Мере прве помоћи
· 4.1 Опис мера прве помоћи
· Након удисања: Извести на свеж ваздух; обратити се лекару у случају да се лице жали на стање.
· Након контакта са кожом:
Четком скинути честице са коже. Опрати сапуном и водом.
Ако се појави надражај на кожи, обратити се лекару.
· Након контакта са очима:
Скинути контактна сочива, ако их повређено лице носи.
Испирати отворене очи неколико минута под текућом водом. Ако се симптоми задрже, обратити се
лекару.
· Након гутања:
Испрати уста, а затим попити доста воде.
Не подстицати на повраћање; сместа потражити помоћ медицинског особља.
· 4.2 Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени
Лакши надражај очију.
Тешкоће при дисању
Кашаљ
· 4.3 Хитна медицинска помоћ и посебан третман
Третирати према симптомима.

ПОГЛАВЉЕ 5: Мере за гашење пожара
· 5.1 Средства за гашење пожара
· Погодна средства за гашење пожара:
Овај производ није запаљив.
Користити начине гашења пожари који одговарају условима окружења.
· Средства која ради безбедности нису погодна за гашење пожара: Ништа.
(настављено на страни 3)
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· 5.2 Посебне опасности које могу настати од супстанци и смеша
Нема више битних доступних информација.
· 5.3 Савет за ватрогасце
· Заштитна опрема:
Носити самостално заштитно средство за дисање. Носити одела са потпуном заштитом.

ПОГЛАВЉЕ 6: Мере у случају удеса
· 6.1 Личне предострожности, заштитна опрема и поступци у случају удеса
Постарати се за одговарајуће проветравање
Користити личну заштитну опрему према потреби.
Код испуштања веће количине у окружење, користити заштитна средства за дисање ради заштите
од дејстава испарења/прашине/аеросола.
· 6.2 Предострожности које се односе на животну средину
Не допустити да неразблажен производ или веће количине производа доспеју у подземне воде,
водотоке или канализациони систем.
· 6.3 Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију
Покупити механички.
Прикупљени материјал одложити према прописима.
· 6.4 Упућивање на друга поглавља
Погледати Поглавље 7 за информације о безбедном руковању.
Погледати Поглавље 8 за информације о личној заштитној опреми.
Погледати Поглавље 13 за информације о одлагању.

ПОГЛАВЉЕ 7: Руковање и складиштење
· 7.1 Предострожности за безбедно руковање
Спречите настајање прашине.
Свако неизбежно накупљање прашине мора се редовно уклањати.
Користити само у добро проветраваним просторима.
· Информације о заштити од пожара и експлозије: Нису потребне посебне мере.
· 7.2 Услови за безбедно складиштење, укључујући некомпатибилности
· Складиштење:
· Предуслови које морају испуњавати просторије за складиштење и преузимање: Чувати на
хладном месту.
· Информације о складиштењу у једном заједничком објекту за складиштење:
Држати даље од прехрамбених производа.
Не складиштити заједно са материјалима који оксидирају и киселинама.
· Друге информације о условима складиштења:
Посуде држати чврсто затвореним. Заштитити од влаге и воде.
· 7.3 Посебни начини коришћења Нема више битних доступних информација.
(настављено на страни 4)
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ПОГЛАВЉЕ 8: Контрола изложености
· 8.1 Параметри контроле изложености
· Састојци са граничним вредностима који захтевају надзор на радном месту:
112926-00-8 преципитирани силицијум диоксид (силицијум диоксид – аморфни)
NDS (PL) NDS: 10,0* 2,0** mg/ml
*прашина која се може потпуно удахнути; **прашина с којом се може дисати
· DNELs: Нема више битних доступних информација.
· PNECs: Нема више битних доступних информација.
· 8.2 Контрола изложености и лична заштита
· Лична заштитна опрема:
· Опште заштитне и хигијенске мере:
Уобичајене мере предострожности за руковање са хемикалијама. Држати даље од
прехрамбених производа, пића и хране.
Прати руке прије паузе и по завршетку рада са хемикалијом. Не удисати прашину / дим /
измаглицу.
Избегавати контакт са очима.
Избегавати близак или дуготрајан контакт са кожом.
· Заштита дисајних органа:
Није неопходна при нормалним условима коришћења.
У случају недовољног проветравања користити одговарајућа средства за заштиту дисајних
органа. Код испуштања у окружење може се саветовати заштита дисајних органа.
Гас маска треба да филтрира најмање 99% честица у ваздуху.
· Заштита руку:
За учестао или дужи контакт саветује се коришћење рукавица. Материјал од кога се израђују
рукавице мора бити непропусан и отпоран на производ /хемикалију/препарат.
· Заштита очију: Пратити одговарајућу националне препоруке које се односе на заштитна средства.
· Заштита тела: Није неопходно при нормалним условима коришћења.
· Ограничење и надзор испуштања у окружење: Нема посебних захтева.
· Мере за управљање ризиком: Нема посебних захтева.

ПОГЛАВЉЕ 9: Физичка и хемијска својства
·

9.1 Подаци о основним физичким и хемијским својствима хемикалије
· Изглед
· Облик:
· Боја:
· Мирис:
· Праг мириса:

Грануле
Бела
Карактеристичан
Није одређено.

· pH-вредност:
· Тачка топљења/мржњења:
· Почетна тачка и опсег кључања:

Није применљиво.
>1600 °C
Није одређено.

· Тачка паљења:

Није применљиво.
(настављено на страни 5)
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· Запаљивост (чврсто, гасовито):

Није одређено.

· Температура аутоматског паљења:

Није одређено.

· Температура распадања:

Није одређено.

· Експлозивна својства:

Производ не представља опасност од експлозије.

· Границе експлозивности
Доња:
Горња:
· Својства оксидирања

Није одређено.
Није одређено.
Није одређено.

· Напон паре:

Није одређено.

· Густина:
Релативна густина:
Запреминска тежина
Густина паре:
Брзина испаравања:

Није одређено.
0,59 g/cm³
Није применљиво.
Није применљиво.

· Растворљивост у води / Мешање са водом:
Није растворљиво.
· Коефицијент дељења: n-октанол/вода: Није одређено.
· Вискозитет
Динамички:
Кинематички:
· 9.2 Друге информације

Није применљиво.
Није применљиво.
Нема више битних доступних информација.

ПОГЛАВЉЕ 10: Реактивност и стабилност
· 10.1 Реактивност Нема више битних доступних информација.
· 10.2 Хемијска стабилност Стабилно при нормалним температурама и притисцима.
· Термална разградња / услови које треба избегавати:
Не долази до разградње ако се користи и складишти према спецификацијама.
· 10.3 Могућност настанка опасних реакција Реагује са јаким киселинама и средствима за
оксидацију.
· 10.4 Услови које треба избегавати Спречити настајање прашине.
· 10.5 Некомпатибилни материјали Средства за оксидацију, јаке базе, јаке киселине
· 10.6 Опасни производи разградње Могући у траговима.

ПОГЛАВЉЕ 11: Токсиколошки подаци
· 11.1 Подаци о токсичним ефектима
· Акутна токсичност: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису задовољени.
· Вредности LD/LC50 битне за класификацију: Ништа.
· Примарни ефекат иритације
· Корозивно оштећење коже / иритација: Лакши ефекат иритације на кожу и слузокожу.

(настављено на страни 6)
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· Тешко оштећење ока / иритација ока: Лакши ефекат иритације на очи.
· Сензибилизација респираторних органа или коже: На основу доступних података, критеријуми за
класификацију нису задовољени.
· IARC (Међународна агенција за истраживање рака):
112926-00-8 преципитирани силицијум диоксид (силицијум диоксид – аморфни)
3
· Вероватни путеви излагања:
Гутањем.
Удисањем.
Контактом са очима.
Контактом са кожом.
· Токсичност поновљених доза:
Дуготрајно удисање прашине силицијум диоксида може проузроковати опструктивне дисајне
болести укључујући силикозу.
· Мутагеност герминативних ћелија: На основу доступних података, критеријуми за класификацију
нису задовољени.
· Карциногеност: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису задовољени.
· Токсичност за репродукцију: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису
задовољени.
· Специфична токсичност за циљни орган - једнократна изложеност: На основу доступних
података, критеријуми за класификацију нису задовољени.
· Специфична токсичност за циљни орган - једнократна изложеност: На основу доступних
података, критеријуми за класификацију нису задовољени.
· Опасност од аспирације: На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису
задовољени.

ПОГЛАВЉЕ 12: Екотоксиколошки подаци
· 12.1 Токсичност
· Токсичност по водени свет: Нема више битних доступних информација.
· 12.2 Перзистентност и разградљивост Нема више битних доступних информација.
· 12.3 Потенцијал биоакумулације Нема више битних доступних информација.
· 12.4 Мобилност у земљишту Нема више битних доступних информација.
· Додатне еколошке информације:
· Опште напомене:
Не допустити да неразблажен производ или веће количине производа доспеју у подземне воде,
водотоке или канализациони систем.
· 12.5 Резултати ПБТ и вПвБ процене
· ПБТ: Није применљиво.
· вПвБ: Није применљиво.
· 12.6 Остали штетни ефекти Нема више битних доступних информација.

ПОГЛАВЉЕ 13: Одлагање
· 13.1 Методе третмана отпада
· Препоруке
За информације о рециклажи обратити се установама за прераду отпада.
Мање количине могу да се одложе са отпадом из домаћинства.
Корисник овог материјала има одговорност за одлагање неискоришћеног материјала, остатака и
посуда у складу са свим важећим локалним, државним и савезним законима и прописима у
погледу третирања, складиштења и одлагања опасног и безопасног отпада.
(настављено на страни 7)
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· Неочишћена амбалажа:
· Препоруке: Одлагање мора да се изведе у складу са званичним прописима.

ПОГЛАВЉЕ 14: Подаци о транспорту
· 14.1 UN број
· DOT, ADR, IMDG, IATA

Није регулисано

· 14.2 UN назив за терет у транспорту
· DOT, ADR, IMDG, IATA

Није регулисано

· 14.3 Класа опасности у транспорту
· DOT, ADR, IMDG, IATA
· Класа

Није регулисано

· 14.4 Амбалажна група
· DOT, ADR, IMDG, IATA

Није регулисано

· 14.5 Опасност по животну средину:
· Загађивач мора:

Не

· 14.6 Посебне предострожности за корисника Није применљиво.
· 14.7 Транспорт у расутом стању, према Анексу II Marpol-а и IBC закона
Није применљиво.

ПОГЛАВЉЕ 15: Регулаторни подаци
· 15.1 Прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином
· Категорије карциногености
· IARC (Међународна агенција за истраживање рака)
112926-00-8 преципитирани силицијум диоксид (силицијум диоксид – аморфни)
· Директива 2012/18/EU
· Именоване опасне хемикалије – АНЕКС I Ниједан од састојака није на списку.
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· Други прописи, ограничења и забране
· Супстанце које изазивају забринутост (SVHC) према REACH, Члан 57
Ниједан од састојака није на списку.
· 15.2 Процена безбедности хемикалије: Није извршена процена безбедности хемикалије.
(настављено на страни 8)
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ПОГЛАВЉЕ 16: Остали подаци
Ови подаци су засновани на нашем садашњем знању. Ипак, то не представља гаранцију за било које
посебно својство производа и не успоставља законски пуноважан уговорни однос.
· Скраћенице и акроними:
ADR: Европски споразум о међународном друмском транспорту опасних роба
IMDG: Међународни код за транспорт опасних материја поморским путем
DOT: Одсек за превоз САД
IATA: Међународна асоцијација за ваздушни превоз
CAS: Сервис хемијских скраћеница (одељење Америчког хемијског друштва)
NFPA: Национална асоцијација за заштиту од пожара (САД)
LC50: Смртоносна концентрација, 50 стотих делова
LD50: Смртоносна доза, 50 стотих делова
PBT: Перзистентни, биоакумулативни и токсични спојеви
vPvB: веома Перзистентни и веома Биоакумулативни спојеви
NIOSH: Национални институт за безбедност на раду
OSHA: Безбедност и здравље на раду
EINECS: Европски инвентар постојећих комерцијалних хемијских супстанци
ELINCS: Европска листа пријављених хемијских супстанци

· Извори података
Веб-локација, Европска хемијска агенција (echa.europa.eu)
Веб-локација, Службе за регистровање хемикалија САД
(ofmpub.epa.gov/sorinternet/registry/substreg/home/overview/home.do)
Веб-локација, Регистар хемијских скраћеница, Америчко хемијско друштво (www.cas.org)
Patty's Industrial Hygiene, 6th ed., Rose, Vernon, ed. ISBN: 978-0-470-07488-6
Casarett and Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons, 8th Ed., Klaasen, Curtis D., ed.,
ISBN: 978-0-07-176923-5.
Безбедносни листови, појединачни произвођачи
Безбедносни лист припремио: ChemTel Inc.
1305 North Florida Avenue
Tampa, Florida USA 33602-2902
Флорида, САД
Бесплатна телефонска линија за Северну Америку 1-888-255-3924
Међународно +01 813-248-0573
Веб-локација: www.chemtelinc.com

