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Таблица 2

Код Кла
а

C, Е, 
ЗиР 

F+

C 
разхо
д) 
C 

разхо
д) 
C 

разхо
д) 

Е 

Е 

C, o, 
ЗиР 

F

C, O, 
Cl 

Е X
вред
– др

Е Xi 
коро

Е X
Вр

                        

2-1 Класифи

сифик
ация 

О

+, Xn Ди
го
CA
68

F+ Пр
CA
98

F+ Бу
CA
97

F+ Бу
съ
бу
(0
CA
97

 Ди
CA
48

 Fo
Ad

F, N Мо
ма
CA
64

T Гр
CA
74

Xn– 
ден; Xi 
разнещ 

Ка
ам
кс
CA
27
No
22

- , C - 
озивен 

Ди

Xn - 
редно 

Ме
су
пе
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кация на реа

Описание 

изелово 
риво 
AS No. 
8334-30-5 
ропан 
AS No. 74-
8-6 
утан 
AS No. 106-
7-8 
утан 
ъдържащ  
утадиен 
.1%) 
AS No. 106-
7-8 
инолит 
AS No. TSC 
8.2 

ortis 
dvantage 80

оторни 
асла 
AS No. 
4742-19-4 
ресиране 
AS No. 
4869-21-9 
алиев 
милов 
антогенат 
AS No – 
720-73-2; ЕС
o (EINECS): 
20-329-5 

итиофосфат

еден 
улфат 
ентахидрат
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а документи
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ИНФОРМАЦИОНЕН 
ЛИСТ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ 

Стр. 1 от 8 
ИЛБ:  0000414 

Дата на отпечатване:  
21.04.2010 

Дата на ревизия: 
21.04.2010 

 

ИЛБ съгласно Регламент (EО) 1907/2006  и неговите изменения и допълнения. 
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−− 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА И 
ФИРМАТА/ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

 

Наименование на продукта: AEROFLOAT® воден р-р Описание на 
продукта: Разтвор на дитиофосфатни соли във вода 
Приложение: като реагент-събирател в минната 
промишленост 

 
Фирма  Cytec Industries Inc., Five Garret Mountain Plaza, Woodland Park, New Jersey 07424, USA. For Product 
Information call 1-800/652-6013.  Outside the USA and Canada call +1-973/357-3193 or your local Cytec contact point. E- 
mail: custinfo@cytec.com 

 
Local Contact Information: Cytec Industries Inc. Adenbury Way LL 139UZ Wrexham (UK) +44/1/97.866.5200 

 
 
 
EMERGENCY PHONE (24 hours/day) - For emergency involving spill, leak, fire, exposure or accident call: 
Asia Pacific Region: 
Australia - +61-3-9663-2130 or 1800-033-111 
China (PRC) - +86(0)532-8388-9090 (NRCC) 
New Guinea - +61-3-9663-2130 
New Zealand - +61-3-9663-2130 or 0800-734-607 
All Others - +65-633-44-177 (CareChem24 Singapore) Canada: 1-

905-356-8310 (Cytec Welland, Canada plant) Europe/Africa/Middle 
East: +44-(0)208-762-8322 (CareChem24 UK) Latin America: 
Brazil - 0800 0111 767 (SOS Cotec) 
Chile - +56-2-247-3600 (CITUC QUIMICO) 
All Others - +52-376-73 74122 (Cytec Atequiza, Mexico plant) 

USA: +1-703-527-3887 or 1-800-424-9300 (CHEMTREC) 
 
® indicates trademark registered in the U.S. Outside the U.S., mark may be registered, pending or a trademark. Mark is 
or may be used under license. 
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−− 

 
2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ 

 
ОПАСНОСТИ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА 

Предизвиква изгаряния. 
Риск от тежко увреждане на 

очите. 
При контакт с киселини отделя силно токсичен газ. 

−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−− 
 
3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 

 
Опасни съставки: 

mailto:custinfo@cytec.com


ИЛБ: 0000414 Дата на 
отпечатване: 

Стр. 2 от 8 AEROFLOAT® 208 реагент, воден р-р  
 

 
Съставка/ CAS № Съдържание % (тегл.) EC №
 Класификация 
Натриев ди-2-бутил дитиофосфат 
33619-92-0 

~ 25.0 251-598-7 Xi; R41 C; R34 
R32 

 
Натриева основа 
1310-73-2 

~ 0.5 215-185-5 C;R35 

 
Диетилдитиофосфорна киселина, натриева сол, 
хидролизирана 
3338-24-7 

~ 25.0 222-079-2 Xi; R41 C; R34 
R32 

 
 

Виж т. 16 за R-фразите на съставките 
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−− 

 
4. ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ 

 
Поглъщане: 
В случай на поглъщане незабавно повикайте лекар. Предизвикайте повръщане само по нареждане от лекаря. 
Never give anything by 
mouth to an unconscious person. 

 
Skin Contact: 
Remove contaminated clothing and shoes without delay. Wear impermeable gloves. Wash immediately with plenty of 
water and soap. Pay particular attention to skin crevices, nail folds, etc. Do not reuse contaminated clothing without 
laundering. Do not reuse contaminated leatherware. Obtain medical attention. 

 
Eye Contact: 
Rinse immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Obtain medical attention immediately. 

 
Inhalation: 
Remove to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. Apply artificial respiration if patient is not breathing. Obtain 
medical attention immediately. 

 
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−− 

 
5. FIRE-FIGHTING MEASURES 

 
Подходящи противопожарни средства: 
Използвайте водна струя, въглероден диоксид или сух химически прах. 

 
Protective Equipment: 
Firefighters, and others exposed, wear self-contained breathing apparatus. Wear full firefighting protective clothing. See 
MSDS Section 8 (Exposure Controls/Personal Protection). 

 
Special Hazards: 
Sulphur dioxide or hydrogen sulphide may be formed under fire conditions. Do not flush to sewer which may contain acid. 
This could result in generation of toxic and explosive hydrogen sulphide gas. 

 
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−− 

 
6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 

 
Personal precautions: 
Where exposure level is known, wear approved respirator suitable for level of exposure. Where exposure level is not 
known, wear approved, positive pressure, self-contained respirator. In addition to the protective clothing/equipment in 
Section 8 (Exposure Controls/Personal Protection), wear impermeable boots. 

 
Methods For Cleaning Up: 
Cover spills with some inert absorbent material; sweep up and place in a waste disposal container. Flush spill area with 
water. 

 



ИЛБ: 0000414 Дата на 
отпечатване: 

Стр. 3 от 8 AEROFLOAT® 208 реагент, воден р-р  
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−− 



ИЛБ: 0000414 Дата на 
отпечатване: 

Стр. 4 от 8 AEROFLOAT® 208 реагент, воден р-р  
 
 
 

7. HANDLING AND STORAGE 
 

Handling 
Precautionary Measures: Do not get in eyes, on skin or on clothing. Wash thoroughly after handling. 

 
Special Handling Statements: Large quantities of undiluted product should not be mixed with acids, since evolution of 
toxic and explosive hydrogen sulphide gas could result. In particular, precautions most be taken to avoid the accidental 
discharge of large volumes of the product in acid storage tanks or any tank or containment containing acidic materials. 
This precaution does not, of course, apply to addition of this reagent to flotation pulps in amounts customarily used in 
flotation, were the reagent amounts are small and instantly diluted to concentrations well below the solubility limits. 

 
Storage 
Keep from freezing. 

 
 

Storage Temperature: Room temperature 
VCI Storage Class: 8 B 

 
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−− 

 
8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION 

 
Engineering Measures: 
Utilize a closed system process where feasible. 
Where this material is not used in a closed system, good enclosure and local exhaust ventilation should be provided to 
control exposure. 

 
Respiratory Protection: 
Where exposures are below the established exposure limit, no respiratory protection is required. 
Where exposures exceed the established exposure limit, use respiratory protection recommended for the material and 
level of exposure. 

 
Eye protection: 
Prevent eye and skin contact. 
Provide eye wash fountain and safety shower in close proximity to points of potential exposure. 
Wear eye/face protection such as chemical splash proof goggles or face shield. 

 
Skin Protection: 
Prevent contamination of skin or clothing when removing protective equipment. 
Wear impermeable gloves and suitable protective clothing. 

 
Additional Advice: 
Food, beverages, and tobacco products should not be carried, stored, or consumed where this material is in use. 
Before eating, drinking, or smoking, wash face and hands thoroughly with soap and water. 

 
 
Граници на експозиция 

 
1310-73-2 Натриева основа 

Великобритания: ПДК (за работно място)     2 mg/m3  ЕС 
препоръчителна ПДК:                             няма Други стойности:                                                                   
няма 

−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−− 
 
9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 

 
Цвят: жълт до кехлибарен 
Външен вид: течност 
Мирис: осезаем 
Температура на кипене: Не е 
налично 
Температура на топене: -21 °C (точка на замръзване) 
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9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 
Парово налягане: Similar to water 
Specific Gravity/Density: 1.1175 @  25 °C 
Vapour density: Similar to water 
Percent Volatile (% by wt.): ~50(water) 
Solids Content: Not available 
pH:                                                    11.0(minimum) 
Saturation In Air (% By Vol.):         Similar to water 
Evaporation Rate:                            Similar to water 
Solubility In Water:                          Complete 
Acid Number (mg KOH/g): Not available 
Hydroxyl Value (mg KOH/g): Not available 
Volatile Organic Content 
(1999/13/EC): 

Not applicable 

Flash point: >93 °C closed cup 
Flammable Limits (% By Vol): Not available 
Autoignition temperature: Not available 
Decomposition Temperature: Not available 
Partition coefficient (n- 
octanol/water): 

Not available 

Fat Solubility (Solvent-Oil):            Not available 
Viscosity (Kinematic):                     Not available 
Viscosity (Dynamic):                       Not available 
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−− 

 
10. СТАБИЛНОСТ И 
РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ 

 
Стабилност:                                           
Стабилно 

 
Условия, които трябва да се избягват: Не е известно 

 
Полимеризация:                                Не 
възниква 

 
Условия, които трябва да се избягват: Не е известно 

 
Материали, които трябва да се избягват:                           This product 
contains a neutralized dithioacid. 

Avoid contact with strong oxidizing agents and mineral acids. 
 

Hazardous Decomposition 
Products: 

Carbon monoxide (CO) 
Carbon dioxide 
hydrogen sulfide (H2S) 
oxides of sulfur (includes sulfur di and tri oxides) 
oxides of phosphorus 

−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−− 
 
11. TOXICOLOGICAL INFORMATION 

 
Potential health effects 
Предизвиква изгаряния. 
Риск от тежко увреждане на очите. 

 
PRODUCT TOXICITY INFORMATION 

 
ACUTE TOXICITY DATA 
oral rat 

 
Acute LD50 .8460  mg/kg 

dermal rabbit Acute LD50 .5610 mg/kg 
inhalation rat Acute LC50  4  hr .>20  mg/l 
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LOCAL EFFECTS ON SKIN AND EYE 
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Acute Irritation 
Acute Irritation 

dermal 
eye 

Corrosive 
Causes serious damage 

 
ALLERGIC SENSITIZATION 
Sensitization 
Sensitization 

 
dermal 
inhalation 

 
Not sensitizing 
Not sensitizing 

 
GENOTOXICITY 

 
Assays for Gene Mutations 
Ames Salmonella Assay 

 
No data 

 
 
HAZARDOUS INGREDIENT TOXICITY DATA 

 
ACUTE TOXICITY DATA 
Sodium hydroxide 

Oral rat  Acute LD50 (Actual)  104 -  340  mg/kg 
dermal  rabbit  Acute LD50 (Actual)  1250  mg/kg 

Диетилдитиофосфорна киселина, натриева сол, хидролизирана 
oral (gavage)  rat Acute LD50 (Actual)  18000  mg/kg 

 
LOCAL EFFECTS ON SKIN AND EYE 
Sodium hydroxide 

Acute Dermal Irritation Corrosive 
Acute Eye Irritation Causes serious damage 

Diethyldithiophosphoric acid, sodium salt, hydrolyzed 
Acute Eye Irritation Causes serious damage 
Acute Dermal Irritation Corrosive 

Натриев ди-2-бутил дитиофосфат 
Acute Dermal Irritation rabbit  Corrosive 
Acute Eye Irritation rabbit Causes serious damage 

 
 
 

−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−− 
 
12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

Материалът не е класифициран като опасен за околната 
среда. Може да се каже, че не е лесно биоразградим. 

 
 
 

FISH TEST RESULTS 
 

Test: Acute toxicity, freshwater (OECD 203) 
Duration: 96  hr. 
Species: Rainbow Trout (Oncorhyncus mykiss) 
>125 mg/l LC50 

 
 
 
 
 

INVERTEBRATE TEST RESULTS 

Test: Acute Immobilization (OECD 202) 
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12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 
Duration: 48  hr 
Species: Water Flea (Daphnia magna) 
>100 mg/l EC50 

 
 
 
 

−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−− 
 
13. DISPOSAL CONSIDERATIONS 

 

The Company encourages the recycle, recovery and reuse of materials, where permitted. If disposal is necessary, The 
Company recommends that organic materials, especially when classified as hazardous waste, be disposed of by thermal 
treatment or incineration at approved facilities. All local and national regulations should be followed. 
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−− 

 
14. TRANSPORT INFORMATION 

 
 

This section provides basic shipping classification information. Refer to appropriate transportation regulations for specific requirements. 
 

ADR/RID 
 

Dangerous Goods? X 
Proper Shipping Name: Caustic alkali liquid, n.o.s. 
Class:  8 
UN Number:   UN1719 
Packing Group:  II 
Transport Label Required: Corrosive 
Technical Name (N.O.S.):  Contains dithiophosphate salt 
Tunnel restriction code: E 

 
IMO 

 
Dangerous Goods? X 

Proper Shipping Name: Caustic alkali liquid, n.o.s. 
Hazard Class: 8 
UN Number: UN1719 
Packing Group: II 
Transport Label Required: Corrosive 
Technical Name (N.O.S.): dithiophosphate salt 

 
 

ICAO / IATA 
 

Dangerous Goods? X 
Proper Shipping Name: Caustic alkali liquid, n.o.s. 
Hazard Class: 8 
Packing Group: II 
UN Number: UN1719 
Transport Label Required: Corrosive 
Packing Instructions/Maximum Net Quantity Per Package: 

Passenger Aircraft: 809;  1 L 
Cargo Aircraft: 813;  30 L 

Technical Name (N.O.S.): Contains dithiophosphate salt 
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−− 

 
15. ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА 
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15. ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА 
ЕТИКИРАНЕ ПО ДИРЕКТИВИТЕ НА ЕС 

 
Символ(и): C - корозивен 

 
R-фрази: 
R34 - Предизвиква изгаряния. 
R41 - Риск от тежко увреждане на очите. 
R32 - При контакт с киселини отделя силно токсичен газ. 

 
S-фрази: 
S26 - При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. 
S45 - При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ (при възможност да 
се покаже и етикета). S50А - Да не се смесва с киселини и водни разтвори на киселини, поради риск от 
отделяне на токсичен и запалим газ сероводород. Това условие не се отнася за добавянето на продукта 
към пулп във флотация в количествата, в които обикновено се дозира в процеса. 
S36/37/39 - Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето. 

 
ОПАСНИ СЪСТАВКИ 
Съставка / CAS № 
1310-73-2 Натриева основа 
3338-24-7 Диетилдитиофосфорна киселина, натриева сол, хидролизирана 
33619-92-0 Натриев ди-2-бутил дитиофосфат 

 
Water Endangering Class (Germany):  1   Classification on the basis of Annex 4. 

 
Inventory Information 

 
United States (USA): 
All components of this product are included on the TSCA Chemical Inventory or are not required to be listed on the 
TSCA Chemical Inventory. 

 
Canada: 
All components of this product are included on the Domestic Substances List (DSL) or are not required to be listed 
on the DSL. 

 
Australia:  All components of this product are included in the Australian Inventory of Chemical Substances (AICS) 
or are not required to be listed on AICS. 

 
China: All components of this product are included on the Chinese inventory or are not required to be listed on the 
Chinese inventory. 

 
Japan:  All components of this product are included on the Japanese (ENCS) inventory or are not required to be 
listed on the Japanese inventory. 

 
Korea:  All components of this product are included on the Korean (ECL) inventory or are not required to be listed 
on the Korean inventory. 

 
Philippines:  All components of this product are included on the Philippine (PICCS) inventory or are not required to 
be listed on the Philippine inventory. 

 
 

−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−− 
 
16. OTHER INFORMATION 

 
Reasons for Issue: Revised Section 7 

Revised Section 11 
 

Component Risk Phrases 
Натриев ди-2-бутил дитиофосфат 



ИЛБ: 0000414 Дата на 
отпечатване: 

Стр. 10 от 8AEROFLOAT® 208 реагент, воден р-р  
 
 

R34 - Предизвиква изгаряния. 
R41 - Риск от тежко увреждане на очите. 
R32 - При контакт с киселини отделя силно 

токсичен газ. Sodium hydroxide 
R35 - Causes severe burns. 

Диетилдитиофосфорна киселина, натриева сол, 
хидролизирана 

R32 - При контакт с киселини отделя силно 
токсичен газ. R41 - Риск от тежко увреждане 
на очите. 
R34 - Предизвиква изгаряния. 

 
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−− 

Randy Deskin, Ph.D., DABT +1-973-357-3100 E-mail: custinfo@cytec.com 
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−− 
This information is given without any warranty or representation. We do not assume any legal responsibility for same, nor do we give permission, 
inducement, or recommendation to practice any patented invention without a license. It is offered solely for your consideration, investigation, and 
verification. Before using any product, read its label. 
−⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯−− 



  

Sodium Silicate Solution  

 

1. Product Identification 

Synonyms: Water Glass; Soluble Glass; Silicate of Soda; Egg Preserver  
CAS No.: Not applicable to mixtures.  
Molecular Weight: Not applicable to mixtures.  
Chemical Formula: Na2O(SiO2)x.(H2O)x  
Product Codes: 3877  

 

2. Composition/Information on Ingredients  

  Ingredient                                CAS No         Percent        
Hazardous                                   
  ---------------------------------------   ------------   ------------   -
--------      

  Sodium Silicate                           1344-09-8        35 - 40%        
Yes                                                                    
  Water                                     7732-18-5        60 - 65%        
No                                                                       

 

3. Hazards Identification 

Emergency Overview  
--------------------------  
WARNING! HARMFUL IF SWALLOWED OR INHALED. CAUSES SEVERE 
IRRITATION TO EYES, SKIN AND RESPIRATORY TRACT.   

SAF-T-DATA(tm) Ratings (Provided here for your convenience)  



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Health Rating: 2 - Moderate  
Flammability Rating: 1 - Slight  
Reactivity Rating: 1 - Slight  
Contact Rating: 3 - Severe  
Lab Protective Equip: GOGGLES & SHIELD; LAB COAT & APRON; VENT HOOD; 
PROPER GLOVES  
Storage Color Code: Green (General Storage)  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Potential Health Effects  
----------------------------------   

Diluted solutions of sodium silicate are strong alkaline irritants. The solid sodium silicate is 
corrosive. Exposure to alkaline corrosives may result in severe burns depending on the 
concentration and duration of exposure. Sodium silicate is a type of amorphous silica and 
does not cause pulmonary silicosis.   

Inhalation:  
A strong alkaline irritant. Inhalation can cause severe irritation of mucous membranes and 
upper respiratory tract. Symptoms may include burning sensation, coughing, wheezing, 
laryngitis, shortness of breath, headache, nausea and vomiting. High concentrations may 
cause lung damage.  
Ingestion:  
A strong alkaline irritant. Causes irritation to the gastrointestinal tract. Symptoms may include 
nausea, vomiting and diarrhea. Solid sodium silicate: Alkaline corrosive ingestion may 
produce burns to the lips, tongue, oral mucosa, upper airway, esophagus and occasionally 
stomach.  
Skin Contact:  
A strong alkaline irritant. Causes severe irritation. Symptoms include redness, itching and 
pain. Dries to form a glass film which can cut skin. Solid sodium silicate: Dermal contact with 
alkaline corrosives may produce pain, redness, severe irritation or full thickness burns.  
Eye Contact:  
A strong alkaline irritant. Alkaline eye exposures produce severe irritation with effects similar 
to those of dilute caustics. Inflammation or burns with possible damage to the eye tissues can 
occur together with tearing and considerable pain.  
Chronic Exposure:  
No information found.  
Aggravation of Pre-existing Conditions:  
Persons with pre-existing skin disorders or impaired respiratory function may be more 
susceptible to the effects of the substance.  

 

4. First Aid Measures 

Inhalation:  
Remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give 
oxygen. Get medical attention.  
Ingestion:  
If swallowed, DO NOT INDUCE VOMITING. Give large quantities of water. Never give 



anything by mouth to an unconscious person. Get medical attention immediately.  
Skin Contact:  
Immediately flush skin with plenty of water for at least 15 minutes. Remove contaminated 
clothing and shoes. Get medical attention. Wash clothing before reuse. Thoroughly clean 
shoes before reuse.  
Eye Contact:  
Immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes, lifting lower and upper 
eyelids occasionally. Get medical attention immediately.  

 

5. Fire Fighting Measures 

Fire:  
Not considered to be a fire hazard.  
Explosion:  
Not considered to be an explosion hazard.  
Fire Extinguishing Media:  
Use any means suitable for extinguishing surrounding fire.  
Special Information:  
In the event of a fire, wear full protective clothing and NIOSH-approved self-contained 
breathing apparatus with full facepiece operated in the pressure demand or other positive 
pressure mode.  

 

6. Accidental Release Measures 

Caution! Floor and other surfaces may be slippery. Ventilate area of leak or spill. Wear 
appropriate personal protective equipment as specified in Section 8. Contain and recover 
liquid when possible. Collect liquid in an appropriate container or absorb with an inert 
material (e. g., vermiculite, dry sand, earth), and place in a chemical waste container. Do not 
use combustible materials, such as saw dust. Do not flush to sewer!  

 

7. Handling and Storage 

Keep in a tightly closed container, stored in a cool, dry, ventilated area. Protect against 
physical damage. Isolate from incompatible substances. Containers of this material may be 
hazardous when empty since they retain product residues (vapors, liquid); observe all 
warnings and precautions listed for the product.  

 

8. Exposure Controls/Personal Protection 

Airborne Exposure Limits:  
Amorphous Silica, including natural diatomaceous earth: 
- OSHA Permissible Exposure Limit (PEL):  



(80 mg/m3) / (%SiO2) (TWA).  

Ventilation System:  
A system of local and/or general exhaust is recommended to keep employee exposures below 
the Airborne Exposure Limits. Local exhaust ventilation is generally preferred because it can 
control the emissions of the contaminant at its source, preventing dispersion of it into the 
general work area. Please refer to the ACGIH document, Industrial Ventilation, A Manual of 
Recommended Practices, most recent edition, for details.  
Personal Respirators (NIOSH Approved):  
If the exposure limit is exceeded, a half-face dust/mist respirator may be worn for up to ten 
times the exposure limit or the maximum use concentration specified by the appropriate 
regulatory agency or respirator supplier, whichever is lowest. A full-face piece dust/mist 
respirator may be worn up to 50 times the exposure limit, or the maximum use concentration 
specified by the appropriate regulatory agency, or respirator supplier, whichever is lowest. For 
emergencies or instances where the exposure levels are not known, use a full-facepiece 
positive-pressure, air-supplied respirator. WARNING: Air-purifying respirators do not protect 
workers in oxygen-deficient atmospheres.  
Skin Protection:  
Wear impervious protective clothing, including boots, gloves, lab coat, apron or coveralls, as 
appropriate, to prevent skin contact.  
Eye Protection:  
Use chemical safety goggles and/or a full face shield where splashing is possible. Maintain 
eye wash fountain and quick-drench facilities in work area.  

 

9. Physical and Chemical Properties 

Appearance:  
Clear to cloudy, viscous liquid.  
Odor:  
Odorless.  
Solubility:  
Complete (100%)  
Specific Gravity:  
1.3 - 1.5  
pH:  
11 - 12.5  
% Volatiles by volume @ 21C (70F):  
ca. 70  
Boiling Point:  
102C (216F)  
Melting Point:  
No information found.  
Vapor Density (Air=1):  
Not applicable.  
Vapor Pressure (mm Hg):  
18 @ 20C (68F)  
Evaporation Rate (BuAc=1):  
No information found.  

 



10. Stability and Reactivity 

Stability:  
Stable under ordinary conditions of use and storage.  
Hazardous Decomposition Products:  
No information found.  
Hazardous Polymerization:  
Will not occur.  
Incompatibilities:  
Fluorine, mineral acids, organic acids, organic materials. May produce hydrogen gas on 
prolonged contact with metals. Gels when mixed with acids. Solution is a strong base; reacts 
with acids, organic anhydrides, alkylene oxides, epichlorohydrin, aldehydes, alcohols, 
glycols, phenols, cresols, caprolactam solution. Attacks chemically active metals.  
Conditions to Avoid:  
Incompatibles.  

 

11. Toxicological Information  

Sodium silicate: 
Oral rat LD50: 1960 mg/kg; 
Skin rabbit LD50: > 4640 mg/kg; 
Standard Draize Test: skin rabbit 500 mg/24H severe; eye rabbit 10 mg/24H severe.  
  --------\Cancer Lists\---------------------------------------------------
--- 
                                         ---NTP Carcinogen--- 
  Ingredient                             Known    Anticipated    IARC 
Category 
  ------------------------------------   -----    -----------    ----------
--- 
  Sodium Silicate (1344-09-8)             No          No            None 
  Water (7732-18-5)                       No          No            None 

 

12. Ecological Information 

Environmental Fate:  
No information found.  
Environmental Toxicity:  
Sodium silicate: 
96 Hr LC50 Lepomis macrochirus: 301-478 mg/L;  
96 Hr LC50 Brachydanio rerio: 3185 mg/L [semi-static]; 
96 Hr EC50 Daphnia magna: 216 mg/L.  

 

13. Disposal Considerations 

Whatever cannot be saved for recovery or recycling should be managed in an appropriate and 
approved waste disposal facility. Processing, use or contamination of this product may change 



the waste management options. State and local disposal regulations may differ from federal 
disposal regulations. Dispose of container and unused contents in accordance with federal, 
state and local requirements.  

 
14. Transport Information 

Not regulated.  

 

15. Regulatory Information 

  --------\Chemical Inventory Status - Part 1\-----------------------------
---- 
  Ingredient                                       TSCA  EC   Japan  
Australia 
  -----------------------------------------------  ----  ---  -----  ------
--- 
  Sodium Silicate (1344-09-8)                       Yes  Yes   Yes      Yes                                      
  Water (7732-18-5)                                 Yes  Yes   Yes      Yes                                      

  

  --------\Chemical Inventory Status - Part 2\-----------------------------
---- 
                                                          --Canada-- 
  Ingredient                                       Korea  DSL   NDSL  Phil. 
  -----------------------------------------------  -----  ---   ----  ----- 
  Sodium Silicate (1344-09-8)                       Yes   Yes   No     Yes         
  Water (7732-18-5)                                 Yes   Yes   No     Yes   

  --------\Federal, State & International Regulations - Part 1\------------
---- 
                                             -SARA 302-    ------SARA 313--
---- 
  Ingredient                                 RQ    TPQ     List  Chemical 
Catg. 
  -----------------------------------------  ---   -----   ----  ----------
---- 
  Sodium Silicate (1344-09-8)                No    No      No         No 
  Water (7732-18-5)                          No    No      No         No   

  --------\Federal, State & International Regulations - Part 2\------------
---- 
                                                        -RCRA-    -TSCA- 
  Ingredient                                 CERCLA     261.33     8(d)  
  -----------------------------------------  ------     ------    ------ 
  Sodium Silicate (1344-09-8)                No         No         No       
  Water (7732-18-5)                          No         No         No                                                                

    

Chemical Weapons Convention:  No     TSCA 12(b):  No     CDTA:  No 
SARA 311/312:  Acute: Yes      Chronic: No   Fire: No  Pressure: No 
Reactivity: No          (Mixture / Liquid)   

Australian Hazchem Code: None allocated.  
Poison Schedule: None allocated.  



WHMIS:  
This MSDS has been prepared according to the hazard criteria of the Controlled Products 
Regulations (CPR) and the MSDS contains all of the information required by the CPR.  

 
16. Other Information 

NFPA Ratings: Health: 2 Flammability: 0 Reactivity: 0  
Label Hazard Warning:  
WARNING! HARMFUL IF SWALLOWED OR INHALED. CAUSES SEVERE 
IRRITATION TO EYES, SKIN AND RESPIRATORY TRACT.  
Label Precautions:  
Avoid contact with eyes, skin and clothing. 
Wash thoroughly after handling. 
Avoid breathing vapor or mist. 
Keep container closed. 
Use only with adequate ventilation.  
Label First Aid:  
If swallowed, DO NOT INDUCE VOMITING. Give large quantities of water. Never give 
anything by mouth to an unconscious person. If inhaled, remove to fresh air. If not breathing, 
give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen. In case of contact, 
immediately flush eyes or skin with plenty of water for at least 15 minutes. Remove 
contaminated clothing and shoes. Wash clothing before reuse. In all cases, get medical 
attention.  
Product Use:  
Laboratory Reagent.  
Revision Information:  
No Changes.  
Disclaimer:  
***************************************************************************
*********************  
Mallinckrodt Baker, Inc. provides the information contained herein in good faith but 
makes no representation as to its comprehensiveness or accuracy. This document is 
intended only as a guide to the appropriate precautionary handling of the material by a 
properly trained person using this product. Individuals receiving the information must 
exercise their independent judgment in determining its appropriateness for a particular 
purpose. MALLINCKRODT BAKER, INC. MAKES NO REPRESENTATIONS OR 
WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT 
LIMITATION ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO THE INFORMATION SET FORTH 
HEREIN OR THE PRODUCT TO WHICH THE INFORMATION REFERS. 
ACCORDINGLY, MALLINCKRODT BAKER, INC. WILL NOT BE RESPONSIBLE 
FOR DAMAGES RESULTING FROM USE OF OR RELIANCE UPON THIS 
INFORMATION.  
***************************************************************************
*********************  
Prepared by: Environmental Health & Safety 
Phone Number: (314) 654-1600 (U.S.A.)   
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1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО И НА КОМПАНИЯТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1. Идентификация на веществото

Име на веществото: калиев О-пентил дитиокарбонат 
Синоними: калиев амил ксантоегнат, калиев амил ксантат, PAX
Търговско наименование: калиев амил ксантогенат
Молекулна формула: C6H12OS2.K
EINECS: 220-329-5
CAS: 2720-73-2

1.2. Употреба на веществото/препарата
Реагент в минната, металургичната, химическата индустрия.
1.3. Идентификация на компанията/предприятието
Веществото се пуска на пазара от Полимет 99 ООД, адрес: бул. България 60-В, София 1680, тел. +359-2-9581760
e-mail: tomov@polymet-bg.com
1.4. Телефон за спешни случаи
За страната:
02 862 60 75       Гражданска защита
02 960 10 262     Гражданска защита

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОПАСНОСТИТЕ
Веществото не е включено в Анекс I на Директива 67/548/EEC.
Класификация: Xn – вреден Xi - дразнещ

R22 - Вреден при поглъщане R36/37/38-Дразни очите, дихателните пътища и кожата.

Самонагряващ се материал. Може да се възпламени неочаквано. Може да образува експлозивни прахо-въздушни смеси.

Вдишване: Вдишването на прах може да причини възпаление на носа, гърлото и дихателния тракт. Изпарения от 
декомпозиция (въглероден дисулфид) могат да причинят тежки нарушения на поведението, вкл. възбуда, гняв и 
силни халюцинации.

Поглъщане: Умерено токсичен и дразнещ. Може да причини умерено до тежко дразнене на устата, гърлото и 
храносмилателния тракт, включително гадене, повръщане и диария. Приет в стомаха отделя въглероден дисулфид.

Контакт с кожата: Прахът и изпаренията могат да са дразнещи. Ксантогенатните разтвори причиняват тежки кожни 
възпаления. Няма данни за поглъщаемостта през кожата.

Контакт с очите: Прахът и изпаренията са дразнещи. Ксантогенатните разтвори причиняват тежки очни възпаления.
Хронично приемане: Може да доведе до раздразнителност, маниакалност, халюцинации, треперене, слухови и визуални 

нарушения и увреждания на черния дроб. Въглеродният дисулфид има тежки остри ефекти върху централната 
нервна система. Ксантогенатните соли могат да причинят възпаление на дихателните пътища.

3. СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Опасни съставки CAS No EC No съдържание символи R-фрази 
Калиев амил ксантогенат 2720-73-2 220-329-5 90 – 100% Xn - вреден R22-36/37/38

4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ
Консултирайте се с лекар и/или най-близкия център за борба с отравяния при всички (с изключение на най-незначителните), 
случаи на вдишване или контакт с кожата.

Вдишване: Преместете пострадалия на свеж въздух. При затруднено дишане дайте кислород, затоплете и пазете 
тишина. Ако няма дишане, прочистете дихателните пътища и приложете изкуствено дишане уста в уста. Ако няма 
пулс, направете външен сърдечен масаж. Потърсете лекарска намеса.

Поглъщане: Ако пострадалият е в съзнание, измийте устата обилно с вода, НЕ предизвиквайте повръщане. Дайте на 
пострадалия поне 500 мл вода, незабавно потърсете лекарска намеса. Ако настъпи естествено повръщане, 
наведете пострадалия напред, за да не се задуши и дайте отново вода. Незабавно потърсете лекарска намеса.

Контакт с кожата: Да се премахнат всички заразени дрехи. Кожата да се измие със сапунена вода, да не се използват 
разтворители. Използвайте 3% разтвор на винена киселина. Забележка: 3%-разтвор на винена киселина да се 
използва само за кожата, не за очите! Ако се появи възпаление потърсете лекарска намеса.

Контакт с очите: Измийте обилно с вода в продължение на 15 минути. Придържайте клепачите отворени, за по-добро 
измиване на очите. Използвайте 2% воден разтвор на борова киселина. Потърсете незабавна лекарска намеса.

mailto:tomov@polymet-bg.com


ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: КАЛИЕВ АМИЛ КСАНТОГЕНАТ стр. 2/5

Бележки към лекаря: Няма специфичен антидот, лечението се определя от симптомите и клиничното състояние на 
пациента.

5. МЕРКИ ЗА БОРБА С ПОЖАР
Подходящи средства за потушаване на пожар: въглероден диоксид, сух химичен прах, пяна. При отсъствие 

използвайте водна струя, водна мъгла или воден спрей, но не и в малко помещение, където могат да се натрупат 
токсични пари – в тези случаи използвайте сух химикал, като внимавате за повторно запалване.

Средства за потушаване, които не трябва да се използват от съображения за сигурност: няма данни.
Специфични рискове от естеството на веществото: внезапно възпламеним материал, в комбинация с определени 

органични химикали, може да формира запалими облаци прах във въздуха. При стареенето, при контакт с вода, 
както и при нагряване, се отделя въглероден дисулфид - изключително възпламеним и токсичен газ. Нагряването 
може да доведе до разширяване или декомпозиция, водещо до разрушаване на контейнера. Охлаждайте 
контейнерите с воден спрей. Ако е възможно, премахнете контейнерите от пътя на огъня.

Специално защитно оборудване за пожарникари: При пожар да се носи независим дихателен апарат и пълен 
комплект защитно облекло.

Специални процедури за борба с пламъка: 
Забележка: На всеки запалим материал близо до или над точката на запалване, трябва да бъде отдадено съответно 

внимание за възможностите горещите пари да циркулират до отдалечен източник на запалване и обратно.

6. МЕРКИ ПРИ СЛУЧАЕН РАЗЛИВ
Лична защита: Да се носи одобрен, с позитивно налягане, самостоятелен респиратор. Да се носи цялостно защитно 

оборудване, непромокаеми ръкавици, престилки, работни панталони, работна риза с дълги ръкави, ботуши, или 
връхни дрехи за еднократна употреба, химически непромокаеми очила или защитна маска на лицето за избягване на 
контакт с кожата и очите. Да се елиминират всички източници на пламък, персонала без защитно оборудване да се 
евакуира от района. Почистването се извършва само от обучен персонал.

Опазване на околната среда: Не изпускайте в канализацията!
Методи за почистване: Не използвайте вода върху разлетия материал, тъй като се генерира топлина. 

При малък разлив на сух материал, съберете механично. При разлив на разтвор на ксантогенат, покрийте с инертен 
абсорбиращ материал, съберете и поставете в одобрен метален контейнер за опасни отпадъци и изхвърлете на 
одобрено място. Съберете замърсената почва в обозначени контейнери за изхвърляне като химически отпадък. Не 
използвайте запалими материали, като например дървени стърготини. След събирането на разлива, районът да се 
отмие обилно с вода. Ако при разлива не възникне пожар използвайте вода, за да разпръснете парите и да 
защитите персонала.
При голям разлив, евакуирайте от района необучения персонал. Изгасете или премахнете всички източници на 
запалване. Прекъснете разлива ако е безопасно. Оградете областта на разлива с диги, за да не допуснете разливане в 
канализацията и водните басейни (потенциална опасност за водните организми). Съберете колкото се може повече от 
разтвора или сухия материал за повторно използване. Остатъците третирайте като малък разлив.

Допълнителна информация: вж т.7 – работа и съхранение, т.8 – лична защита, т.13 – изхвърляне на отпадъци.

7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Работа
Внимание! Вследствие на декомпозиция, в контейнера могат да останат запалими и токсични пари. Този продукт дразни 
кожата, очите и дихателните органи. При работа с този продукт трябва да се спазват мерките за безопасност.
На места с възможен контакт да се предоставят годни за употреба съоръжения за измиване на очите и душ.
Да се използва само в добре проветриви помещения. Да се избягва всякакъв контакт с кожата и очите, както и вдишването 
на пари. Да се пази от топлина, искри и открит пламък. Да се използват инструменти, които не хвърлят искри. Оборудването 
трябва да бъде заземено, за да се избегнат статични електрически заряди. Бъдете предпазливи при отваряне на 
контейнери с престоял ксантогенат, тъй като може да има натрупани пари от въглероден диоксид.
Електронното оборудване трябва да бъде настроено за работа в експлозивна среда на въглероден дисулфид. Да не се 
пуши. След работа, старателно се измийте.
7.2. Съхранение 
Ксантогенати в твърдо състояние да се съхраняват в оригинална, подходящо запечатана опаковка на хладно, сухо и 
проветриво място. Да се пази от топлина, пламък, огън, силно слънце и влага. При контакт с вода, материалът се 
разрушава като отделя токсичен запалим газ. Контейнерите да се пазят постоянно затворени и редовно да се проверява за 
разливания.
7.3. Специфични употреби
няма данни
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8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ЛИЧНА ЗАЩИТА

8.1. Гранични стойности на прием
няма данни
8.2. Контрол на експозицията
8.2.1. Контрол на експозицията на работното място (Occupational)

Технически средства: На места с възможен контакт да се предоставят годни за употреба съоръжения за измиване на 
очите и душ. Препоръчва се система за местна или обща вентилация за ограничаване на опасността за работните 
колкото е възможно. Обикновено се предпочита местна вентилация, тъй като позволява да се контролират емисиите 
на замърсителя при източника, което ограничава разнасянето в общите работни участъци.

Дихателна защита: При необходимост от дихателна защита, приложете цялостна програма – вкл. одобрени респиратори 
с прахови филтри за органични газове и пари, както и защитна маска с екрани за органични газове и пари. При 
работни условия с явно наличие на прах или изпарения и без инженерен контрол, може да се използва респиратор (с 
филтри тип N95 или по-добри). При спешни случаи или при неизвестна степен на поглъщане, използвайте цялостен 
лицев респиратор с позитивно налягане на въздуха. ВНИМАНИЕ: Респираторите за пречистване на въздуха не 
предоставят защита в атмосфера бедна на кислород.

Защита на кожата/ръцете: Носете непромокаемо защитно облекло, вкл. гумени или ПВХ ботуши, непромокаеми 
ръкавици от гума, неопрен или ПВХ, наметало, престилка или плащ (устойчиви на химикали и изработени от 
материали, които не хвърлят искри).

Защита на очите: Използвайте химически защитни очила и/или цялостна лицева маска, когато е възможно разпрашаване 
или разпръскване на разтвори. НЕ носете контактни лещи. Осигурете условия за измиване на очите и за бързо 
разпръскване на вода в работните помещения.

8.2.2. Контрол на експозицията на околната среда (Environmental)
няма данни

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА
9.1. Обща информация

Външен вид: прах, люспи или пелети, 
Цвят:  бледо-жълт, сиво-жълт, жълто-зелен
Мирис: остър, неприятен

9.2. Важна информация за здравето и за опазване на околната среда
pH във воден разтвор: 13 (10% разтвор)
Точка на кипене: няма данни
Точка на запалване: няма данни
Запалимост: няма данни
Експлозивност: няма данни
Налягане на парите: няма данни
Относителна плътност: 0.6
Разтворимост във вода: 535 г/л (25 °С), 350 г/л (20 °C)
Разтворимост в мазнини: няма данни
Парциален коефициент (n-октанол/вода): няма данни
Вискозитет: няма данни
Гъстота на парите: няма данни
Степен на изпаряване: няма данни

9.3. Друга информация
Точка на топене: >150 ºC
Температура на самозапалване: няма данни
Граници на взриваемост (въглеродно дисулфидни пари): долна – 1.25, горна – 50

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

Твърдите ксантогенати са стабилни за дълги периоди от време при съхранение ха хладно и сухо място и в подходящо 
запечатана оригинална опаковка, без наличие на въздух. Изложени на топлина или влага, те се разграждат. В разтвори, 
ксантогенатите се разграждат бавно дори и при стайна температура. Киселинни и оксидиращи агенти ускоряват стареенето.

10.1 Условия, които трябва да се избягват:  топлина, пламък, огън, силно слънце и влага.
10.2. Материали, които трябва да се избягват: силни окислителни агенти, силни основи, силни киселини.
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10.3. Опасни продукти от декомпозиция: серни оксиди, въглероден оксид, въглероден диоксид.

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
11.1 Остра токсичност

Вдишване: Опасен при вдишване. Дразни лигавиците и горните дихателни пътища.
Поглъщане: Опасен при поглъщане

LD50 орално, плъх =  1700 мг/кг
LD50 орлано, мишка = 308 мг/кг
LD50 перитонеум, мишка > 500 мг/кг
LD50 венозно, мишка = 199 мг/кг

Контакт с кожата: причинява възпаление на кожата. Опасен при абсорбиране през кожата.
Контакт с очите: причинява дразнене/възпаление на очите.

Симптоми при експозиция: гадене, главоболие, повръщане.
11.2 Хронична токсичност

Вдишване: няма данни
Поглъщане: няма данни
Контакт с кожата: няма данни
Сенсибилизация: няма данни
Канцерогенност: няма данни
Мутагенност: няма данни
Токсичен за репродукцията: няма данни

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1. Токсичност за околната среда
няма данни
12.2. Мобилност
няма данни
12.3. Устойчивост и разградимост
няма данни
12.4. Биоакумулативен потенциал
няма данни
12.5. Резултати от оценката за устойчивост, биоразградимост и токсичност
няма данни
12.6. Други вредни ефекти
няма данни

13. ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ
Методи на изхвърляне: Според съответното местно законодателство и разпоредби. Разтворете или смесете със 

запалим разредител и изгорете в химическа пещ.
Отпадъци от продукта: Според съответното местно законодателство и разпоредби.
Замърсени опаковки: Според съответното местно законодателство и разпоредби.

14. ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ
клас етикет подходящо транспортно наименование

ADR 4.2 Внезапно запалим КСАНТОГЕНАТ
IMDG 4.2 Spontaneously combustible XANTHATES
ICAO 4.2 Spontaneously combustible XANTHATES

UN номер: 3342
Опаковъчна група: II
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15. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ
Класификация: Xn; R36/37/38 – вреден, Xi; R22 - дразнещ
Етикетиране: 

F: Внезапно запалим Xn: Вреден

R-фрази R22 – Вреден при поглъщане
R36/37/38 - Дразни очите, дихателните пътища и кожата

S-фрази S26 - При контакт с очите, те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска 
помощ.
S36 - Да се носи подходящо защитно облекло

ECC индекс: няма
Опасен отпадък: да
Големи аварии (Директива 96/82/CEE): не
Забрани за маркетинг и употреба на определени опасни вещества и препарати (Директива 76/769/EEC): не
Наркотични прекурсори (Регламент EC No 273/2004): не
Конвенция за химически оръжия: не
Износ и внос на опасни химикали (Регламент EC No 304/2003): не
Контрол на износа на стоки и технологии с възможна двойна употреба (Регламент EC No 1334/2000): не

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
Ограничение на използването: Да се използва само от технически квалифицирани специалисти.
Списък на приложимите R фрази: R22 – Вреден при поглъщане

R36/37/38 - Дразни очите, дихателните пътища и кожата
Препоръчителни ограничения на употребата: няма данни
Промени от последната версия: нов ИЛБ

Информацията, предоставена в този документ, по време на отпечатването е вярна и точна. Независимо от това, всички 
препоръки и предложения се дават без гаранция, тъй като условията, в които продуктът се използва са извън нашия 
контрол. Освен това, никаква част от този документ не може да се разглежда като препоръка за използване на който и да е 
продукт в нарушения на закона, практиките за безопасност или действащи патенти по отношение на някой материал или 
неговата употреба.

Получен от : ______________________________________, за: ___________________________________________________
(фамилия, подпис) (предприятие)

Дата: ___________________
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1 2 3 4 6 7 8

1 #���� ������ 7758-99-8 231-847-6 029-004-00-0

Acute Tox. 4 * H302

Eye Irrit. 2 H319

Skin Irrit. 2 H315

Aquatic Acute 1 

H400

Aquatic Chronic 1 

H410

Xn; R22

Xi; R36/38

N; R50-53

2

$� ���	� ���	� -

���� ����������

���	�  �

����������� �����

68334-30-5 269-822-7 649-224-00-6

Flam. Liq. 3;H226, 

Asp. Tox. 1;H304, 

Skin Irrit. 2;H315, 

Acute Tox. 4;H332, 

Carc. 2;H351,

Carc. Cat. 3;R40, Xn;R20-65, 

Xi;R38, N;R51-53

3 $� ���	� ���	� 68334-30-5 269-822-7 649-224-00-6

Flam. Liq. 3;H226, 

Asp. Tox. 1;H304, 

Skin Irrit. 2;H315, 

Acute Tox. 4;H332, 

Carc. 2;H351,

Carc. Cat. 3;R40, Xn;R20-65, 

Xi;R38, N;R51-53

4
% ���� ��������

(��"�������)
7697-37-2 231-714-2 007-004-00-1

Met. Corr 1 ; H290 

Skin Corr. 1A ; H314
C; R35

5

#� �� (�� ����

���	� �� ����

����������) 

���	�� �����, 

���������

68476-33-5 270-675-6 649-024-00-9 Carc. 1B H350 Carc. Cat. 2; R45

6 ������	� �������� 144-62-7 205-634-3 607-006-00-8
Acute Tox. 4 * H302 

Acute Tox. 4 * H312
Xn; R21/22

7
�������� ������	�

	�
1305-78-8 215-138-9 

Skin Irrit. 2 �315 

Eye Dam. 1 H318 

STOT SE 3 H335

Xi; R41

8 �����-!���� 68476-85-7 270-704-2 649-202-00-6

Flammable Gas, 

Category 1 H220 

Gases under 

pressure H280

F+; R12

9 &�����	 "���� 10043-52-4 233-140-8 017-013-00-2 Eye Irrit. 2 H319 Xi; R36

10 ���� 74-84-0 200-814-8 601-002-00-X
Flam. Gas 1   Press. 

Gas H220
F+; R12

11 '�����                   65997-15-1 266-043-4  Xi;R37/38, R41, R43
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