सुधारित 26.08.2021
16.02.2021 या तािखेच्या दस्तऐवजाची जागा घेते

सुरक्षितताक्षिषयक डे टा पत्रक
नियम (ईसी) क्र. 1907/2006 (आिईएसीएच), अिुच्छेद 31

कार्बन ब्लॅ क
क्षिभाग 1: पदार्ब/क्षिश्रण आक्षण कंपनी/औद्योक्षगक संस्र्ा ओळखणे
1.1

उत्पादिाची अनिज्ञापक
िसायिाचे िाव:

कार्बि ब्लॅ क

सीएएस क्रमाां क:

1333-86-4

आिईएसीएच ि द
ां णी क्र.:

01-2119384822-32-XXXX

ईआयएिईसीएस-आिएि:

215-609-9

अनिज्ञापकाचे अन्य मागब:
Birla Carbon™

3007
3031
3034
3035
3041
3051
3066
3104
3106
1.2

पदार्ब नकांवा नमश्रणाचे सांर्ांनधत ओळखले ले उपय ग आनण ि किण्याचा सल् ला नदला जात असे उपय ग
सांर्ांनधत ओळखले ले उपय ग: प्लास्टिक आनण िर्ि याां च्याकरिता अॅनिनिव्ह; िां गकण; िासायनिक िीजन्ट, र्ॅििी, िीफ्रॅक्टिी,
इ.करिता अॅनिनिव्ह, नवनवध.
करू ियेत असे उपय ग:

1.3

माणसाां करिता िॅ िूच्या िां गातील िां गकण.

सुिनिततानवषयक िे िा पत्रकाच्या पुिवठादािाांचे तपशील
उत्पादक:
नविाग 16 पाहा
नर्लाब कार्बि यू.एस.ए., इां क.
1800 वेि ओक कॉमन्स क िब
मॅरिएिा, जॉनजबया 30062, यूएसए
+1 (800) 235-4003 नकांवा +1 (770) 792-9400
ईमेल पत्ााः

BC.HSE@adityabirla.com

आणीर्ाणीचे दू िध्विी क्रमाां क:
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आणीबाणीचे दरू ध्वनी क्रमाांक – VERISK3E
Argentina
Australia
Brazil
Chile
Colombia
China

+54 11 5219 8871
+61 280 363 166
+55 11 4349 1907
+56 44 8905208
+57 1 344 1317
+86 4001 2001 74

China/Asia Pacific
Korea
Mexico
Peru
Thailand
United Kingdom

+86 4001 2035 72
+82 070 4732 5813
+52 55 41696225
+51 1 708 5593
+66 2105 6177
+0 800 680 0425

Americas
Asia Pacific
Europe
Middle East/Africa
Non-Region Specific
US & Canada

+1 760 476 3961
+1 760 476 3960
+1 760 476 3962
+1 760 476 3959
+1 760 476 3971
+1 866 519 4752

क्षिभाग 2: धोका(के) ओळखणे
2.1

पदार्ब नकांवा नमश्रण याां चे वगीकिण
युि नपयि युनियि: नियमि (ईसी) क्र. 1272/2008 (सीएलपी) िुसाि ध कादायक पदार्ब िाही.

2.2

ले र्ल घिक
नपक्ट ग्रॅम:

काहीही िाही

इशािा शब्द:

काहीही िाही

ध क्याचे निवेदि:

काहीही िाही

खर्िदािीचे निवेदि:

काहीही िाही

2.3

इति ध के
या पदार्ाब चे युिायिे ि िे ि्स 2012 ओएसएचए हॅझािब कम्युनिकेशि िँ ििब (29 सीएफआि 1910.1200) आनण कॅिेनियि
हॅ झािब स प्रॉिक्ट् स िे ग्युलेशि (एचपीआि) 2015 याां च्याद्वािे ज्वलिशील धूळ म्हणूि वगीकिण किण्यात आले आहे . युिायिे ि
िे ि्स आनण कॅििा येर्ील इशािा शब्द, ध कानवषयक निवेदि आनण खर्िदािीनवषयक निवेदिे अशी आहे त: इशारा हवेमध्ये
ज्वलिशील धुळीचे प्रमाण वाढू शकते. उष्णता, नठणग्या आनण ज्वाला याां च्यासह सवब प्रज्वलिाच्या स्त्र ताां पासूि लाां र् ठे वा.
स्फ िाचा ध का कमीत कमी किण्यासाठी धूळ साठू दे ऊ िका. 300°से च्या विील तापमािाला अिावृत् करू िका. ज्वलिाच्या
ध कादायक उत्पादिामध्ये कार्बि म िॉक्साईि, कार्बि िायॉक्साईि, सल् फि आनण सेंद्रीय उत्पादिाां ची ऑक्साईि याां चा समावेश
असू शकत .
ि ळााः

याच्यामुळे उलिवता येणािी याां नत्रक जळजळ निमाब ण ह ऊ शकते.

त्वचााः

याच्यामुळे त्वचेची याां नत्रक कािणािे जळजळ, ती खिार् ह णे आनण क ििी पिणे हे ह ऊ शकते.
माणसाां मध्ये सांवेदिशील र्िण्याची क णतीही प्रकिणे कळवली गेलेली िाहीत.

िाकावािे आत घेणे:धूळ ही श्वसिमागाब करिता ि ि उत्पन्न किणािी असू शकते. स्र्ानिक र्ाह्यमागी (एक्झॉि) वायुनवजि पुिवा.
नविाग 8 पाहा.
अांतग्रबहण:

आि ग्यावि नवपिीत परिणाम ह ण्याची अपेिा िाही.

कानसबि जेनिनसिी (साध्या पेशीांमधूि ककबि गग्रस्त पेशी तयाि किण्याची िमता):
कार्बि ब्लॅ क हे इां िििॅशिल एजन्सी फॉि िीसचब ऑि कॅन्सि (आयएआिसी)द्वािे ग्रुप 2र्ी पदार्ब
(सांिवताः माणसाांकरिता कानसबि जेनिक) म्हणूि सूनचर्द्ध आहे . नविाग 11 पाहा.
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क्षिभाग 3: संरचना/घटकपदार्ाांक्षिषयी िाक्षिती
3.1

पदार्ब
3.1.1

कार्बि ब्लॅ क (अॅमॉफबस)

100%

3.1.2

सीएएस क्रमाां क:

1333-86-4

3.1.3

ईआयएिईसीएस-आिएि:

215-609-9

क्षिभाग 4: प्रर्िोपचार उपाय
4.1

प्रर्म पचाि उपायाां चे वणबि
िाकावािे आत घेणे:

र्ानधत व्यक्तीला म कळ्या हवेमध्ये घेऊि जा. आवश्यक असल् यास प्रमानणत प्रर्म पचाि
उपायाां िी सामान्य श्वसि पुिस्र्ाब नपत किा.

त्वचााः

त्वचा सौम्य सार्ण आनण पाण्यािे धुवा. लिणे तशीच िानहल् यास, वैद्यकीय मदत घ्या.

ि ळााः

पापण्या उघड्या ठे वूि म ठ्या प्रमाणात पाण्यािे ि ळे व्यवस्टस्र्त धुवा. लिणे नवकनसत झाल् यास,
वैद्यकीय मदत घ्या.

अांतग्रबहण:

उलट्या काढू िका. शुद्धीवि असल् यास, अिेक ग्लास िरूि पाणी द्या. र्ेशुद्ध व्यक्तीला त ि
ां ावािे
कधीही काहीही दे ऊ िका.

4.2

सवाब त महत्त्वाची लिणे, तीव्र आनण उशीिा ह णािी अशी द न्ही
लिणेाः व्यवसायासांर्ांनधत अिावृत्ी मयाब दाां हूि अनधक प्रमाणात अिावृत्ी झाल् यास ि ळे आनण श्वसिमागाब मध्ये ि ि उत्पन्न
ह त . नविाग 2 पाहा.

4.3

क णतीही त्वरित वैद्यकीय मदत आनण नवशेष उपचाि आवश्यक असण्याचा निदे श
नफनजनशयिकरिता िीप:
लिणात्मक पद्धतीिे उपचाि किा

क्षिभाग 5: अक्षिशिन उपाय
5.1

आग नवझवण्याचे माध्यम
आग नवझवण्याचे य ग्य माध्यम:

आग नवझवण्याचे अय ग्य माध्यम:

5.2

ज्यामुळे सांिवताः स्फ िक असे धूळ-हवा नमश्रण तयाि ह ऊ शकते असे उच्च दार्ाचे
माध्यम वापरू िका.

पदार्ब नकांवा नमश्रण यामुळे उत्पन्न ह णािे नवशेष ध के
िसायिामुळे उत्पन्न ह णािे नवशेष ध के: ज पयंत मिीरियल हलवले जात िाही आनण नठणग्या स्पष्ट नदसत िाहीत त पयंत कार्बि
ब्लॅ क जळत आहे हे नदसूि ि येण्याची शक्यता आहे . क णतेही धुमसणािे मिीरियल
नशल् लक िाही याची खात्री किण्यासाठी आग लागले ल् या कार्बि ब्लॅ कचे नकमाि 48 तास
र्ािकाईिे नििीिण केले पानहजे.
ध कादायक ज्वलिशील उत्पादिे:

5.3

फ म, कार्बि िायॉक्साईि (CO2), क ििे िसायि, नकांवा पाण्याचे धुके वापिा. पाणी
वापिायचे असल् यास धुक्याच्या फवाऱ्याची नशफािस केली जाते.

कार्बि म िॉक्साईि (CO), कार्बि िायॉक्साईि (CO2), आनण सल् फिची ऑक्साईि.

अनिशामक जवािाां करिता सल् ला
अनिशामक जवािाां करिता नवशेष सांििक उपकिणे:

सांपूणब सांििक अनिशमि प शाख घाला, ज्यामध्ये स्वयांपूणब श्वसि
उपकिणाचाही (एससीर्ीए) समावेश असेल. ओल् या कार्बि
ब्लॅ कमुळे चालण्याचे पृष्ठिाग अत्यांत निसििे ह तात.

क्षिभाग 6: अपघाताने िुक्त झाल् यास उपाय
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6.1

वैयस्टक्तक खर्िदाऱ्या, सांििक उपकिणे आनण आपत्कालीि कायबपद्धती
वैयस्टक्तक खर्िदाऱ्या:
ओल् या कार्बि ब्लॅ कमुळे चालण्याचे पृष्ठिाग निसििे ह तात. धूळ तयाि ह णे िाळा. य ग्य सांििक
उपकिणे आनण श्वसि सांििण वापिा. नविाग 8 पाहा.
आपत्कालीि प्रनतसादकत्यां साठी:

6.2

6.3

पयाब विणनवषयक खर्िदाऱ्या
पयाब विणनवषयक खर्िदाऱ्या:

कार्बि ब्लॅ कमुळे क णतेही लिणीय पयाब विणनवषयक ध के िाहीत. साां िले ले उत्पादि,
शक्य असल् यास, जनमिीवि नियांनत्रत किा. चाां गली प्रर्ा म्हणूि साां िपाणी, माती, िूजल,
जलनिाःसािण व्यवस्र्ा, नकांवा पाण्याचे साठे याां चे प्रदू षण कमीत कमी किा.

धािकता आनण स्वच्छता यासाठीच्या पद्धती आनण सामग्री
नियांत्रणासाठी पद्धती:
तसे किणे सुिनित असल् यास आणखी गळती नकांवा साां िणे र्ाां र्वा.
स्वच्छतेसाठी पद्धती:

6.4

नविाग 8 मध्ये नशफािस किण्यात आले ली वैयस्टक्तक सांििक उपकिणे वापिा.

इति नविागाां चा सांदिब
इति नविागाां चा सांदिब:

र् ड्या प्रमाणात साां िले ले शक्य ह ईल तेव्हा व्हॅ क्यूमिे स्वच्छ किावे. क ििे झािूि
काढण्याची नशफािस केली जात िाही. हाय एनफनशयन्सी पानिब क्युलेि एअि (एचईपीए)
नफल् िर े शि असले ल् या व्हॅ क्यूमची नशफािस केली जाते. आवश्यक असल् यास, हलका
पाण्याचा फवािा मािल् यास धूळ कमी ह ऊि क ििे झािूि घेणे शक्य ह ईल. म ठ्या
प्रमाणात साां िले असल् यास ते फावड्यािे िब्ाां मध्ये ििता येऊ शकेल. नविाग 13 पाहा.

नविाग 8 पाहा. नविाग 13 पाहा.

क्षिभाग 7: िाताळणी आक्षण साठिण
7.1

सुिनितपणे हाताळणीकरिता खर्िदाऱ्या
सुिनित हाताळणीसाठी सल् ला:
धूळ तयाि ह णे िाळा. धूळ श्वासावािे आत घेऊ िका. धूळ तयाि ह णे कमीत कमी
किण्यासाठी य ग्य असा स्र्ानिक एक्झॉि पुिवा. आकुांनचत केले ली हवा वापरू िका.
स्टस्र्ि नवद् युतनवि धी खर्िदािीचे उपाय य जा. पुिेशा खर्िदाऱ्या पुिवा, जसे की नवजेचे
ग्राऊांनिां ग आनण र्ाँ निां ग, नकांवा निस्टिय वाताविणे. नवनशष्ट स्टस्र्तीांच्या अांतगबत उपकिण
आनण कन्व्व्हेइांग नसस्टिम्सचे ग्राऊांनिां ग आवश्यक असू शकते. कामाच्या सुिनित प्रर्ाां मध्ये
कार्बि ब्लॅ क धुळीच्या जवळ नठणग्याां चे सांिाव्य स्त्र त काढू ि िाकणे; सवब पृष्ठिागावि
धूळ जमा ह णे िाळण्याकरिता चाां गली साफसफाई; हवेतील धुळीच्या पातळ्या
व्यवसायासांर्ांनधत य ग्य अिावृत्ी मयाब देच्या खाली नियांनत्रत किण्यासाठी य ग्य र्ाह्यमागब
वायुनवजि िचिा आनण दे खिाल याां चा समावेश ह त . गिम काम आवश्यक असल् यास,
लगतच्या कामाच्या िेत्रातूि कार्बि ब्लॅ क धूळ स्वच्छ केली पानहजे.
सवबसाधािण स्वच्छता नवचाि:

7.2

चाां गल् या औद्य नगक स्वच्छता आनण सुिनितता प्रर्ाां िुसाि हाताळणी किा.

सुिनित साठवण स्टस्र्ती, ज्यामध्ये क णत्याही ि जुळणाऱ्या ग ष्टीांचाही समावेश ह त
साठवण स्टस्र्ती:
क िड्या, र्ांि आनण चाां गले वायुनवजि असले ल् या नठकाणी ठे वा. उष्णता, नठणग्याां चे स्त्र त आनण
शस्टक्तमाि ऑस्टक्सिायझि याांच्यापासूि दू ि साठवा.
कार्बि ब्लॅ क यूएि चाचणी निकषाां तगबत नविाग 4.2 स्व-तापक पदार्ब म्हणूि वगीकिण किण्याय ग्य
िाही. तर्ानप, पदार्ब स्व-तापक आहे का हे निधाब रित किण्याचा सध्याचा यूएि निकष आकािमािावि
अवलां र्ूि आहे . हे वगीकिण म ठ्या प्रमाणात साठवण किणाऱ्या िब्ाां करिता य ग्य िसू शकते.
कार्बि ब्लॅ क असणाऱ्या िाक्या आनण र्ांद जागाां मध्ये प्रवेश किण्यापूवी, य ग्य ऑस्टक्सजि,
ज्वलिशील वायू आनण हवेतील सांिाव्य नवषािी प्रदू षके याां च्यासाठी चाचणी किा. पृष्ठिागाां वि धूळ
जमा ह ऊ दे ऊ िका.
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ि जुळणािी सामग्री:

शस्टक्तमाि ऑस्टक्सिायझसब.

नवनशष्ट अांनतम वापि
ज खीम व्यवस्र्ापि उपाय: आिईएसीएच नियमिाां च्या अिुच्छेद 14.4 िुसाि, पदार्ब ध कादायक िसल् यामुळे क णताही
अिावृत्ी प्रसांग नवकनसत किण्यात आले ला िाही.
क्षिभाग 8: अनािृत्ती क्षनयंत्रणे/िैयक्तक्तक संरिण
8.1
नियांत्रणाचे मापदां ि
अिावृत्ी मागबदशबक तत्त्वे: प्रानतनिनधक व्यवसायासांर्ांनधत अिावृत्ी मयाब दा कार्बि ब्लॅ ककरिता सध्या उपलब्ध आहे त (सीएएस
क्रमाां क: 1333-86-4). दे शाां ची यादी सवब समावेशक िाही.
7.3

दे श
सांहती, नमग्रॅ/मी3
अजेंनििा
3.5, िीिब्ल् यूए
ऑिर े नलया
3.0, िीिब्ल् यूए, श्वासावािे आत घेण्याय ग्य
र्ेनल् जयम
3.6, िीिब्ल् यूए
ब्रानझल
3.5, िीिब्ल् यूए
कॅििा (ऑन्टॅ रिओ)
3.0 िीिब्ल् यूए, श्वासावािे आत घेण्याय ग्य
चीि
4.0, िीिब्ल् यूए 8.0, िीिब्ल् यूए, एसिीईएल (15 एमआयएि)
क लां नर्या
3.0, िीिब्ल् यूए, श्वासावािे आत घेण्याय ग्य
झेक रिपस्टब्लक
2.0, िीिब्ल् यूए
इनजप्त
3.5, िीिब्ल् यूए
नफिलां ि
3.5, िीिब्ल् यूए; 7.0, एसिीईएल
फ्रान्स – आयएिआिएस
3.5, िीिब्ल् यूए/व्हीएमई श्वासावािे आत घेण्याय ग्य
जमबिी – र्ीईकेजीएस527 0.5, िीिब्ल् यूए, श्वसिय ग्य; 2.0, िीिब्ल् यूए, श्वासावािे आत घेण्याय ग्य (िीएिईएल मूल्ये)
हाँ गकाँ ग
3.5, िीिब्ल् यूए
इां ि िेनशया
3.5, िीिब्ल् यूए/एिएर्ीएस
आयलं ि
3.5, िीिब्ल् यूए; 7.0, एसिीईएल
इिली
3.5, िीिब्ल् यूए, श्वासावािे आत घेण्याय ग्य
जपाि – एमएचएलिब्ल् यू 3.0
जपाि – एसओएच
4.0, िीिब्ल् यूए; 1.0, िीिब्ल् यूए, श्वसिय ग्य
क रिया
3.5, िीिब्ल् यूए
मले नशया
3.5, िीिब्ल् यूए
मेस्टक्सक
3.5, िीिब्ल् यूए
िनशया
4.0, िीिब्ल् यूए
स्पेि
3.5, िीिब्ल् यूए (व्हीएलए-ईिी)
स्वीिि
3.0, िीिब्ल् यूए
युिायिे ि नकांग्िम
3.5, िीिब्ल् यूए, श्वासावािे आत घेण्याय ग्य; 7.0, एसिीईएल, श्वासावािे आत
घेण्याय ग्य
ईयू आिईएसीएच िीएिईएल 2.0, िीिब्ल् यूए, श्वासावािे आत घेण्याय ग्य; 0.5, िीिब्ल् यूए श्वसिय ग्य
युिायिे ि िे ि्स
3.5, िीिब्ल् यूए, ओएसएचए-पीईएल
3.0, िीिब्ल् यूए, एसीिीआयएच-िीएलव्ही®, श्वासावािे आत घेण्याय ग्य
3.5, िीिब्ल् यूए, एिआयओएसएच-आिईएल
*कृपया आपल् या कामाां िा लागू ह ऊ शकतील अशा मािक नकांवा नियमिाां च्या सध्याच्या आवृत्ीचा सांदिब घ्या.
ACGIH®
नमग्रॅ/मी3
िीएिईएल
एिआयओएसएच

अमेरिकि कॉन्फिन्स ऑफ गव्हिबमेंिल इां िस्टिरयल हायजीनिि् स
नमनलग्रॅम्स पि क्युनर्क मीिि
नििाइव्ह्ि ि -इफेक्ट ले व्हल
िॅशिल इस्टिट्यूि फॉि ऑक्युपेशिल सेफ्टी अँि हे ल्र्
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ओएसएचए
पीईएल
आिईएल
एसिीईएल
िीएलव्ही
िीिब्ल् यूए

ऑक्युपेशिल सेफ्टी अँि हे ल्र् अॅिनमनििर े शि
पिनमनसर्ल एक्स्प जि नलनमि
िे कमेंिेि एक्स्प जि नलनमि
शॉिब -िमब एक्स्प जि नलनमि
थ्रेश ल् ि नलनमि व्हॅ ल्यू
िाईम वेिेि अॅव्हिे ज, अन्यर्ा िमूद केले िाही त पयंत आठ(8) तास

अांदानजत परिणाम ि ह णािी सांहती:
8.2

अिावृत्ी नियांत्रणे
अनियाां नत्रकी नियांत्रणे:

लागू िाही

हवेतील धुळीची सांहती व्यवसायसांर्ांनधत अिावृत्ी मयाब देच्या खाली ठे वण्यासाठी प्रनक्रया
किण्यासाठी र्ांद पात्रे आनण/नकांवा एक्झॉि वायुनवजि वापिा.

वैयस्टक्तक सांििक उपकिणे (पीपीई)
श्वसिनवषयक:
जेर्े हवेतील धुळीच्या सांहती व्यवसायासांर्ांनधत अिावृत्ी मयाब देच्या पनलकिे जातील अशी अपेिा
असेल तेर्े मान्यताप्राप्त एअि प्युरिफाइां ग िे स्टस्पिे िि (एपीआि) वापिावे. जि अनियांनत्रत मुक्ततेचा
क णताही सांिव असेल, अिावृत्ी पातळ्या ज्ञात िसतील, नकांवा नजर्े एपीआि पुिेसे सांििण पुिवू
शकणाि िाहीत अशा परिस्टस्र्तीांमध्ये पॉनझनिव्ह-प्रेशि, एअि सप्लाईि िे स्टस्पिे िि वापिा.
जेव्हा कार्बि ब्लॅ कला अिावृत्ी कमीत कमी किण्यासाठी श्वसिनवषयक सांििण आवश्यक
असेल, तेव्हा प्र ग्रॅममध्ये दे श, नविाग नकांवा िाज्य याां च्या य ग्य शासक मांिळाां च्या आवश्यकताां चे
पालि केले पानहजे. श्वसिनवषयक सांििण मािकाां चे निविक सांदिब खाली नदले आहे त:
•
•
•

ओएसएचए 29सीएफआि1910.134, श्वसिनवषयक सांििण
श्वसिनवषयक सांििक साधिाांची निवि आनण वापि याकरिता सीआि592 मागबदशबक सूचिा
(सीईएि)
जमबि/युि नपयि मािक DIN/EN 143, धूळ असले ल् या मिीरियल् सकरिता श्वसिनवषयक सांििक
साधिे (सीईएि)

हाताां चे सांििण:

ि ळे /चेहऱ्याचे सांििण:
त्वचेचे सांििण:

इति:

सांििक हातम जे घाला. र्ॅरियि क्रीम वापिा. हात आनण त्वचा सौम्य सार्ण आनण पाण्यािे
धुवा.
सुिनितता चष्मे नकांवा गॉगल् स घाला.
त्वचेशी सांपकब कमीत कमी किण्यासाठी सवबसाधािण सांििक कपिे घाला. कपिे
ि जच्या ि ज धुवा. कामाविचे कपिे घिी िेऊ ियेत.

आपत्कालीि प्रसांगी ि ळे धुणे आनण सुिनितता शॉवि हे जवळपास असले पानहजेत. खाण्यानपण्यापूवी हात आनण चेहिा
सौम्य सार्णािे िीि धुवा.

पयाब विणनवषयक अिावृत्ी नियांत्रके: सवब स्र्ानिक सांवैधानिक नियम आनण पिवािगी आवश्यकताां िुसाि.

क्षिभाग 9: भौक्षतक आक्षण रासायक्षनक गुणधिब
9.1

मूळ िौनतक आनण िासायनिक गुणधमां नवषयी मानहती
िां गरूप:
िुकिी नकांवा दाणे
िां गाः
काळा
वास:
वासहीि
वासाची मयाब दा:
लागू िाही
नवलयनर्ांदू /ग ठणनर्ांदू:
लागू िाही
उत्कलि नर्ांदू/श्रेणी:
लागू िाही
EU-CLP-RCB BC-MARATHI
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वाफेचा दार्:
वाफेची घिता:
ऑस्टक्सिीकिणासांर्ांधी गुणधमब:
फ्लॅ श पॉइां ि:
ज्वलिशीलता:
स्फ िक गुणधमब:
स्फ ि मयाब दा (हवा):
विची:
खालची:
वाफ ह ण्याचा दि:
घिता: (20ºसे):
स्र्ूल घिता:
दाणे:
िुकिी (फुलले ली):
नवद्राव्यता (पाण्यामध्ये):
पीएच मूल्य: (एएसिीएम 1512):
पानिब शि क ईनफशन्ट (एि-ऑक्टािॉल/पाणी):
नवष्यांनदता:
नवघिि तापमाि:
स्व-प्रज्वलि तापमाि:
नकमाि प्रज्वलि तापमाि:
नकमाि प्रज्वलि ऊजाब :
प्रज्वलि ऊजाब :
कमाल निव्वळ स्फ ि दार्:
दार्ातील वाढीचा कमाल दि:
ज्वलि वेग:
केएसिी मूल्य:
धुळीच्या स्फ िाचे वगीकिण:
नवघिि तापमाि:

लागू िाही
लागू िाही
लागू िाही
लागू िाही
ज्वलिशील िाही
धूळ हवेर्ि र्ि स्फ िक नमश्रण तयाि करू शकते
उपलब्ध िाही
50 ग्रॅ/मी3 (धूळ)
लागू िाही
1.7 – 1.9 ग्रॅ/सेंमी3
1.25-40 एलर्ी/फूि3, 20-640 नकग्रॅ/मी3
200-680 नकग्रॅ/मी3
20-380 नकग्रॅ/मी3
ि नविघळणािे
4-11 [50 ग्रॅ/ली पाणी, 68ºफॅ (20ºसे)]
लागू िाही
लागू िाही
लागू िाही
>140ºसे
>500ºसे (र्ीएएम फिेस)(व्हीिीआय 2263)
>315ºसे (गॉिर्गब-ग्रीिवाल् ि फिेस)(व्हीिीआय 2263)
>10,000 एमजे (व्हीिीआय 2263)
उपलब्ध िाही
10 र्ाि (व्हीिीआय 2263)
30-400 र्ाि/सेकांद (व्हीिीआय 2263 आनण एएसिीएम ई1226-88)
> 45 सेकांद (“उच्च ज्वलिशील” नकांवा “सहज प्रज्वनलत ह णािे ” असे वगीकृत
िाही)
उपलब्ध िाही
एसिी1
लागू िाही

इति मानहती
उपलब्ध िाही

9.2

क्षिभाग 10: क्तस्र्रता आक्षण प्रक्षतक्षियात्मकता
10.1

10.2

प्रनतनक्रयात्मकता
प्रनतनक्रयात्मकतााः

शस्टक्तमाि ऑस्टक्सिायझिच्या सांपकाब त आले असता ऊष्मािेपी पद्धतीिे प्रनतनक्रया ह ऊ
शकते.

िासायनिक स्टस्र्िता
स्टस्र्िता:

सामान्य ख लीच्या स्टस्र्तीत स्टस्र्ि.

स्फ ि िे िा
याां नत्रक आघाताप्रनत सांवेदिशीलता:

याां नत्रक आघाताप्रनत सांवेदिशील िाही
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स्टस्र्ि निस्चाजबप्रनत सांवेदिशीलता:

10.3

10.4

10.5

10.6

धूळ हवेर्ि र्ि स्फ ि ह ण्याय ग्य नमश्रण तयाि करू शकते. धूळ तयाि ह णे िाळा.
धुळीचा ढग निमाब ण करू िका. स्टस्र्ि नवद् युतनवि धी खर्िदािीचे उपाय य जा.
स्र्लाां तिणाचे काम सुरू किण्यापूवी सवब उपकिणाां चे िूय जि (अनदं ग/ग्राऊांनिां ग) केले
आहे याची खात्री किा.

ध कादायक प्रनतनक्रयाां ची सांिाव्यता
ध कादायक पॉनलमिायझेशि:

ह त िाही.

ध कादायक प्रनतनक्रयाां ची सांिाव्यता:

सामान्य स्टस्र्तीांमध्ये क णतीही िाही.

क णत्या स्टस्र्ती िाळाव्या
क णत्या स्टस्र्ती िाळाव्या:

>400°से (>752°फॅ) उच्च तापमाि आनण नठणग्याां चे स्त्र त िाळावे.

ि जुळणािी सामग्री:
ि जुळणािी सामग्री:

शस्टक्तमाि ऑस्टक्सिायझसब.

ध कादायक नवघिि उत्पादिे
ध कादायक नवघिि उत्पादिे:

कार्बि म िॉक्साईि, कार्बि िायॉक्साईि, ज्वलिाची कार्बिी उत्पादिे, सल् फिची
ऑक्साईि.

क्षिभाग 11: क्षिषशास्त्रीय िाक्षिती
11.1

नवषशास्त्रीय परिणामाां विील मानहती
तीव्र क्षिषाक्तता:
मुखावािे एलिी50:

एलिी50 (उां दीि) > 8000 नमग्रॅ/नकग्रॅ. (ओईसीिी िीजी 401 ला समतुल्य)

श्वासावािे आत घेणे एलिी50: िे िा उपलब्ध िाही
त्वचानवषयक एलिी50:

िे िा उपलब्ध िाही

त्वचेचे िरण/िोभ:

ससा: ि िकािक िाही. (ओईसीिी िीजी 404 ला समतुल्य)
एिे मा= 0 (कमाल साध्य ह णािे ि ि गुणाां क: 4)
एरिर्ेमा = 0 (कमाल साध्य ह णािे ि ि गुणाां क: 4)
मूल्याां कि: त्वचेला ि िकािक िाही.

डोळ्ांना गंभीर अपाय/िोभ:

ससा: ि िकािक िाही. (ओईसीिी िीजी 405)
कॉनिबया: 0 (कमाल साध्य ह णािे ि ि गुणाां क: 4)
ि ळ्याां तील र्ाहुली: 0 (कमाल साध्य ह णािे ि ि गुणाां क: 2)
िेत्र-श्ले ष्मला: 0 (कमाल साध्य ह णािे ि ि गुणाां क: 3)
केम नसस: 0 (कमाल साध्य ह णािे ि ि गुणाां क: 4)
मूल्याां कि: ि ळ्याां करिता ि िकािक िाही.

संिेदनशील र्निणे:

नगिी नपग त्वचा (र्ुहलि चाचणी): सांवेदिशील र्िवणािे िाही (ओईसीिी िीजी 406)
मूल्याां कि: प्राण्याां मध्ये सांवेदिशील र्ित िाही.
माणसाां मध्ये सांवेदिशील र्िण्याची क णतीही प्रकिणे कळवली गेलेली िाहीत.

जिब सेल म्युटेजेक्षनक्षसटी:

पात्रामध्ये (इि स्टव्हिर ): कार्बि ब्लॅ क हे त्याच्या अनवद्राव्यतेमुळे र्ेि नजवाणूांच्या (एमेस
चाचणी) आनण इति इि स्टव्हिर प्रणालीांमध्ये र्ेि चाचणी किण्यास य ग्य िाही. तर्ानप,
जेव्हा कार्बि ब्लॅ कच्या कार्बिी द्रावक अकां ची चाचणी केली, तेव्हा निष्कषां मध्ये क णतेही
म्युिेजेनिक परिणाम नदसूि आले िाहीत. कार्बि ब्लॅ कच्या कार्बिी द्रावक अकां मध्ये
पॉनलसायस्टिक अि मॅनिक हायिर कार्बन्स (पीएएच)च्या खुणा नदसू शकतात. या
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पीएएचच्या जैवउपलब्धतेची पिीिा किण्यासाठीच्या अभ्यासामध्ये असे नदसूि आले की
हे कार्बि ब्लॅ कशी अत्यांत घट्टपणे र्ाां धले ले असतात आनण ते जैवउपलब्ध िाहीत
(र्ीओआिएम, 2005).

शिीिामध्ये: एका प्रय गाधीि तपासामध्ये, कार्बि ब्लॅ कला श्वासावािे अिावृत्ीिांति
उां दिामध्ये अल् व लि एनपर्ेनलयल पेशीांमध्ये एचपीआििी जिुकामध्ये म्युिेशिल
र्दलाां चा अहवाल दे ण्यात आला. (निरस्क ल, 1997). हे नििीिण उां दीि-नवनशष्ट असल् याचे
आनण “फुफ्फुसातील अती िािाचा” परिणाम असल् याचे मािण्यात येते ज्यामुळे जुिाि
दाह आनण प्रनतनक्रयात्मक ऑस्टक्सजि प्रजातीांची मुक्तता ह ते. हा दु य्यम जीि िॉस्टक्सक
परिणाम असल् याचे मािण्यात येते, आनण म्हणूि, कार्बि ब्लॅ क स्वताः म्युिेजेनिक
असल् याचे मािण्यात येणाि िाही.
मूल्याां कि: उां दिाां मधील इि नवव म्युिेजेनिनसिी ही थ्रेश ल् ि परिणामाच्या दु य्यम
प्रनक्रयेद्वािे ह ते आनण “फुफ्फुसातील अती िािाचा” परिणाम असते ज्यामुळे जुिाि दाह
आनण प्रनतनक्रयात्मक ऑस्टक्सजि प्रजातीांची मुक्तता ह ते. ही प्रनक्रया दु य्यम जीि िॉस्टक्सक
परिणाम असल् याचे मािण्यात येते, आनण म्हणूि, कार्बि ब्लॅ क स्वताः म्युिेजेनिक
असल् याचे मािण्यात येणाि िाही.
काक्षसबनोजेक्षनक्षसटी:

प्राण्याां मधील नवषाक्तता

उां दीि, मौस्टखक, कालावधी 2 वषे.
परिणाम: ट्यूमि िाहीत.
छ िे उां दीि, मौस्टखक, कालावधी 2 वषे.
परिणाम: ट्यूमि िाहीत.
छ िे उां दीि, त्वचेद्वािे , कालावधी 18 वषे.
परिणाम: त्वचेविील गाठी िाहीत.

छ िे उां दीि, श्वासावािे , कालावधी 2 वषे.
लस्टित अवयव: फुफ्फुसे.
परिणाम: दाह, नफब्र नसस, गाठी.
िीपाः उां दिाच्या फुफ्फुसातील गाठी या कार्बि ब्लॅ कच्याच फुफ्फुसातील नवनशष्ट
िासायनिक परिणामापेिा “फुफ्फुसातील अतीिािा”शी सांर्ांनधत असल् याचे मािले जाते.
उां दिाां मधील हे परिणाम इति कमी नवद्राव्य अकार्बिी कणाां विील अिेक अभ्यासाां मध्ये
अहवानलत केले गेले आहे त आनण ते उां दीि नवनशष्ट असल् याचे नदसूि येते
(आयएलएसआय, 2000). इति प्रजातीांमध्ये (छ िे उां दीि आनण हॅ मिि) कार्बि
ब्लॅ ककरिता नकांवा इति कमी नवद्राव्य कणाां करिता सािख्याच परिस्टस्र्ती आनण अभ्यास
स्टस्र्तीांमध्ये गाठी नदसूि आले ल् या िाहीत.
मृत्यूसांख्या अभ्यास (मािवी िे िा)
यूकेमधील कार्बि ब्लॅ क उत्पादिामधील कामगािाां च्या अभ्यासामध्ये (स िाहि, 2001) अभ्यासल् या गेलेल् या पाचपैकी
द ि प्लाां िमध्ये फुफ्फुसाच्या ककबि गाची ज खीम वाढले ली आढळली; तर्ानप, ती वाढ कार्बि ब्लॅ कच्या मात्रेशी सांर्ांनधत
िव्हती. अशा िीतीिे, ले खकाां िी फुफ्फुसाच्या ककबि गाची वाढले ली ज खीम कार्बि ब्लॅ क अिावृत्ीमुळे असल् याचे
मािले िाही. एका प्लाां िविील कार्बि ब्लॅ क कामगािाां च्या एका जमबि अभ्यासामध्ये (म िफेल् ि, 2006; ब्ूश्ते, 2006)
फुफ्फुसाच्या ककबि गाच्या ज खमीमध्ये अशीच वाढ आढळली, पण स िाहि, 2001 (यूके अभ्यास) प्रमाणेच कार्बि
ब्लॅ क अिावृत्ीर्ि र्ि सांर्ांध आढळला िाही. 18 प्लाां िच्या एका म ठ्या यूएस अभ्यासामध्ये कार्बि ब्लॅ क उत्पादि
कामगािाां मध्ये फुफ्फुसाच्या ककबि गाच्या ज खमीमध्ये घि नदसूि आली. (िे ल, 2006). या अभ्यासाां च्या आधािे ,
इां िििॅशिल एजन्सी फॉि िीसचब ऑि कॅन्सि (आयएआिसी) येर्ील फेब्रुवािी 2006 वनकंग ग्रुपिे असा निष्कषब काढला
की कानसबि जेनिनसिीसाठी मािवातील पुिावा अपुिा ह ता (आयएआिसी, 2010).
EU-CLP-RCB BC-MARATHI
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कार्बि ब्लॅ कच्या आयएआिसी मूल्यमापिापासूि, स िाहि आनण हॅ रिां ग्िि (2007) याां िी पयाब यी अिावृत्ी अवधािणा
वापरूि यूके िे िाचे पुन्हा नवश्ले षण केले आनण पाचपैकी द ि प्लाां िमध्ये कार्बि ब्लॅ क अिावृत्ीशी सकािात्मक सांर्ांध
आढळला. हीच अिावृत्ी अवधािणा म िफेल् ि आनण मॅकन्नी (2009) याां िी जमबि समुदायाला लागू केली; तेव्हा उलि
त्याां िा कार्बि ब्लॅ क अिावृत्ी आनण फुफ्फुसाच्या ककबि गाची ज खीम याां च्यामध्ये क णताही सांर्ांध आढळला िाही,
आनण अशा रितीिे स िाहि आनण हॅ रिां ग्िि याां िी वापिले ल् या पयाब यी अिावृत्ी अवधािणेला क णताही आधाि नदसूि
आला िाही.
एकांदिीत, या सनवस्ति तपासाां च्या परिणामस्वरूप कार्बि ब्लॅ क अिावृत्ी आनण माणसाां मधील ककबि गाची ज खीम
याां च्यामध्ये क णताही कािणवाचक दु वा दशबवला गेलेला िाही.
आयएआिसी ककबि ग वगीकिण
2006 मध्ये आयएआिसीिे 1995 मधील त्याां च्या या श धाची पुष्टी केली की कार्बि ब्लॅ क माणसाां मध्ये ककबि ग निमाब ण
कित का याचे मूल्यमापि किण्यासाठीच्या मािवी आि ग्य अभ्यासाां मधूि नमळाले ला “पुिावा अपुिा” आहे .
आयएआिसीिे असा निष्कषब काढला की कार्बि ब्लॅ कच्या कानसबि जेनिनसिीसाठीच्या प्राण्याां च्या प्राय नगक
अभ्यासाां मध्ये “पुिेसा पुिावा” आहे . आयएआिसीचे एकांदि मूल्यमापि असे आहे की कार्बि ब्लॅ क हे “माणसाां मध्ये
सांिवताः कानसबि जेनिक आहे (ग्रुप 2र्ी)”. हा निष्कषब आयएआिसीच्या मागबदशबक सूचिाां वि आधारित आहे , ज्यामध्ये
एखादी प्रजाती द ि नकांवा अनधक प्राणीय अभ्यासाां मध्ये कानसबि जेनिनसिी प्रदनशबत कित असेल ति असे वगीकिण
आवश्यक असते. (आयएआिसी, 2010).
उां दिाां मधील एका अभ्यासामध्ये कार्बि ब्लॅ कचे द्रावक अकब वापिले गेले ज्यामध्ये त्वचेवि लावल् यािांति त्वचेवि गाठी
नदसूि आल् या आनण छ ट्या उां दिाां मधील अिेक अभ्यासाां मध्ये त्वचेखाली इां जेक्शि नदले असता सािक मा आढळू ि
आले . आयएआिसीिे असा निष्कषब काढला की कार्बि ब्लॅ क अकाब मुळे प्राण्याां मध्ये ककबि ग निमाब ण ह ऊ शकत याचा
“पुिेसा पुिावा” ह ता.
एसीजीआयएच ककबि ग वगीकिण
मािवाां मधील सांर्ांध अज्ञात आहे असा पुष्टीकृत प्राणीय कानसबि जेि (वगब A3 कानसबि जेि).
मूल्याां कि: ग्ल र्ली हामबिाइज्ड नसस्टिम ऑफ िानसनफकेशि अँि ले र्नलां ग ऑफ केनमकल् सच्या अांतगबत स्ववगीकिणाच्या मागबदशबक सूचिा लागू केल् या असता, कार्बि ब्लॅ कचे वगीकिण कानसबि जेि असे केले जात िाही. कार्बि
ब्लॅ क आनण इति कमी नवद्राव्य कणाां सािख्या निस्टिय, कमी नवद्राव्य कणाां िा वािां वाि अिावृत्ीच्या परिणामस्वरूप
उां दिाां मध्ये फुफ्फुसाां मधील गाठी तयाि ह तात. उां दिाां मधील गाठी या फुफ्फुसामधील अती िािाच्या घििेशी निगनित
दु य्यम, जीि िॉस्टक्सक िसले ल् या प्रनक्रयेचा परिणाम असतात. ही प्रजाती-नवनशष्ट प्रनक्रया आहे नजचा मािवातील
वगीकिणासाठी सांर्ांध शांकास्पद आहे . या मताच्या आधािाकरिता, स्पेनसनफक िागेि ऑगबि िॉस्टक्सनसिी – रिपीिे ि
एक्स्प जि (एसिीओिी-आिई) साठी सीएलपी मागबदशबक सूचिा मािवाकरिता सांर्ांनधत िसले ल् या प्रनक्रयाां च्या अांतगबत
फुफ्फुसाचा अतीिाि िमूद किते. मािवातील आि ग्य अभ्यास असे दशबवतात की कार्बि ब्लॅ कला अिावृत्ी ही
कानसबि जेनिनसिीच्या ज खमीमध्ये वाढ कित िाही.
पुनरुत्पादन आक्षण क्षिकास यांच्यासंर्ंधी क्षिषाक्तता:

मूल्याां कि: प्राण्याां मधील दीघबकालीि पुििावती मात्रा नवषाक्तता
अभ्यासाां मध्ये पुिरुत्पादिसांर्ांधी अवयव नकांवा गिाब चा नवकास यावि
क णतेही परिणाम कळवले गेलेले िाहीत.

क्षिक्षशष्ट लक्तित अियि क्षिषाक्तता – एकल अनािृत्ती (एसटीओटी-एसई):
मूल्याां कि: उपलब्ध िे िाच्या आधािावि, एकल मौस्टखक, एकल
श्वासावािे , नकांवा एकल त्वचेविील अिावृत्ीिांति नवनशष्ट लस्टित
अवयवाची नवषाक्तता अपेनित िाही.
क्षिक्षशष्ट लक्तित अियि क्षिषाक्तता – पुनरािती अनािृत्ती (एसटीओटी-आरई):
प्राण्याां मधील नवषाक्तता
पुििावती मात्रा नवषाक्ततााः श्वासावािे घेणे (उां दीि), 90 नदवस, नवपिीत परिणाम नदसूि ि येण्याची सांहती (ि ऑब्झर्विब
अॅिव्हसब इफेक्ट कॉन्सन्टर े शि) (एिओएईसी) = 1.1 नमग्रॅ/मी3 (श्वसिय ग्य)
उच्च मात्राां िा लस्टित अवयव/परिणाम आहेत फुफ्फुसाां चा दाह, हायपिप्लानसया, आनण नफब्र नसस.
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पुििावती मात्रा नवषाक्ततााः मौस्टखक (लहाि उां दीि), 2 वषे, परिणाम नदसूि ि आले ली पातळी (ि ऑब्झर्विब इफेक्ट
ले व्हल) (एिओएईएल) = 137 नमग्रॅ/नकग्रॅ (शिीिाचे वजि.)
पुििावती मात्रा नवषाक्तता: मौस्टखक (उां दीि), 2 वषे, एिओएईएल = 52 नमग्रॅ/नकग्रॅ (शिीिाचे वजि.)
जिी कार्बि ब्लॅ क हे फुफ्फुसाांच्या अती िािाच्या स्टस्र्तीांमध्ये उां दिाां मध्ये फुफ्फुसाां चा ि ि, सेल्युलि प्र नलफिे शि,
नफब्र नसस आनण फुफ्फुसाां मधील गाठी निमाब ण कित असले , तिीही हा प्रनतसाद प्रामुख्यािे प्रजाती-नवनशष्ट प्रनतसाद आहे
ज मािवाां करिता सांर्ांनधत िाही असे दशबवणािा पुिावा आहे .
रुग्णता अभ्यास (मािवी िे िा)
कार्बि ब्लॅ क उत्पादिातील कामगािाां मधील सार्ीच्या ि गाां सांर्ांधी अभ्यास असे सुचवतात की कार्बि ब्लॅ कला सततच्या
अिावृत्ीच्या परिणामस्वरूप फुफ्फुसाां च्या कायाब मध्ये लहाि, नविा-नचकीत्सालयीि घि ह ऊ शकते. एका यू.एस.मधील
श्वसिनवषयक रुग्णता अभ्यासािे 40 वषां च्या कालावधीकरिता 8 तासाां च्या ि जच्या अिावृत्ीिांति 1 नमग्रॅ/मी3 पासूि
एफईव्हीमध्ये 27 नमली घि सुचवली (हार्बि, 2003). एका आधीच्या युि नपयि तपासािे असे सुचवले की 40-वषां च्या
कामकाजी आयुष्यामधील कार्बि ब्लॅ कच्या 1 नमग्रॅ/मी3 (श्वासावािे आत घेण्याचा अांश)ला अिावृत्ीच्या परिणामस्वरूप
एफईव्ही1 मध्ये 48 नमली घि ह ईल (गानिब िि, 2001). तर्ानप, द न्ही अभ्यासाां मधील अांदाज केवळ सीमािे षीय
साां स्टख्यकीय लिणीयता असले ले ह ते. तशाच कालावधीमधील वय-सांर्ांनधत सामान्य घि अांदाजे 1200 नमली असेल.
यू.एस. मधील अभ्यासामध्ये, सवोच्च धूम्रपाि ि किणाऱ्या गिामध्ये 9% ल काां िी क्रॉनिक ब्राँ कायनिसशी सुसांगत लिणे
कळवली (अिावृत् ि झाले ल् या गिात 5% च्या तुलिेत). युि नपयि अभ्यासामध्ये, प्रश्िावली िरूि घेण्यामधील
पद्धतीसांर्ांनधत मयाब दाां मुळे अहवानलत लिणाां र्ार्त काढता येणाऱ्या निष्कषां िा मयाब दा पिते. तर्ानप, या अभ्यासािे
फुफ्फुसाच्या कायाब वि िगण्य परिणामासह, कार्बि ब्लॅ क आनण छातीच्या नफल् म्सविील लहाि अपािदनशबता याां च्यामध्ये
दु वा असल् याचे दशबवले .
मूल्याां कि:
श्िासािाटे आत घेणे - जीएचएसच्या अांतगबत स्व-वगीकिणाच्या मागबदशबक सूचिा लागू केल् या असता,
कार्बि ब्लॅ कचे वगीकिण फुफ्फुसाविील परिणामाां करिता एसिीओिी-आिई अांतगबत केले जात िाही. कार्बि
ब्लॅ कसािख्या कमी नवद्राव्य कणाां िा अिावृत्ीिांति “फुफ्फुसाविील अती िािा”च्या परिणामस्वरूप
उां दिाां मधील अिन्यसाधािण प्रनतसादाच्या आधािावि वगीकिण हे समर्बिीय िाही. उां दिाां मधील
फुफ्फुसाां विील परिणामाां चा आकृनतर्ांध, जसे की दाह आनण नफब्र निक प्रनतसाद, हा तशाच अिावृत्ी
स्टस्र्तीांमध्ये इति कृांतक प्रजाती, मािवानशवाय इति िि-वािि गण, नकांवा मािवाां मध्ये नदसूि येत िाही.
फुफ्फुसाां चा अती िाि मािवी आि ग्याकरिता सांर्ांनधत असल् याचे नदसूि येत िाही. एकांदिीत, चाां गल् या प्रकािे
सांय नजत केले ल् या तपासाां मधूि सार्ीच्या ि गाां सांर्ांधी पुिाव्याां िी, कार्बि ब्लॅ कला अिावृत्ी आनण मािवामधील
ककबि गनविनहत श्वसिसांर्ांनधत आजािाां ची ज खीम याां च्यामध्ये क णताही कािणवाचक दु वा दाखवले ला
िाही. पुििावती श्वासावािे अिावृत्ीिांति कार्बि ब्लॅ कसाठी एसिीओिी-आिई वगीकिण समर्बिीय िाही.
िौक्तखक: पुििावती मौस्टखक अिावृत्ीिांति नवनशष्ट लस्टित अवयव नवषाक्तता अपेनित िाही.
त्वचाक्षिषयक: उपलब्ध िे िा आनण िासायनिक-िौनतक गुणधमब (अनवद्राव्यता, कमी श षले जाण्याची
सांिाव्यता) याां च्या आधािावि, त्वचेविील पुििावती अिावृत्ीिांति नवनशष्ट लस्टित अवयव नवषाक्तता अपेनित
िाही.
श्िास घेण्यािधील धोका: मूल्याां कि: औद्य नगक अिुिव आनण उपलब्ध िे िा याां च्या आधािावि, श्वास घेण्यामध्ये क णताही
ध का अपेनित िाही.

क्षिभाग 12: पररक्तस्र्तीक्षिज्ञानक्षिषयक िाक्षिती
12.1

नवषाक्तता
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जलीय नवषाक्तता:
माशाां मधील तीव्र नवषाक्तता:

एलसीओ (96 एच) 1000नमग्रॅ/नल, प्रजाती: ब्रॅनकिॅ निओ िे रिओ (झेब्रानफश),
पद्धत: ओईसीिी मागबदशबक सूचिा 203

अपृष्ठवांशीयाां मधील तीव्र नवषाक्तता:

ईसी50 (24 एच) > 5600 नमग्रॅ/नल, प्रजाती: िास्टनिया मॅिा (वॉििफ्ली), पद्धत:
ओईसीिी मागबदशबक सूचिा 202

शैवालाां मधील तीव्र नवषाक्तता:

ईसी50 (72 एच) >10,000 नमग्रॅ/नल, एिओईसी 10,000 नमग्रॅ/नल, प्रजाती:
सेन्डेस्मस सर्स्टस्पकॅिस, पद्धत: ओईसीिी मागबदशबक सूचिा 201

सनक्रय गाळ:

ईसीओ (3 एच) > 400 नमग्रॅ/ली, ईसी10 (3एच): साधािण 800 नमग्रॅ/नल, पद्धत:
िीईव्ही एल3 (िीिीसी चाचणी)

12.2

सातत्य आनण दजाब घसिणे
पाण्यात नवद्राव्य िाही. मातीच्या पृष्ठिागाविच िाहण्याची अपेिा. दजाब घसिणे अपेनित िाही.

12.3

जैवसांचयी िमता
पदार्ाब च्या िौनतक-िासायनिक गुणधमां मुळे अपेनित िाही.

12.4

मातीमधील गनतमािता
स्र्लाां तरित ह ण्याची अपेिा िाही. अनवद्राव्य.

12.5

पीर्ीिी आनण व्हीपीव्हीर्ी मूल्यमापिाचे निष्कषब
कार्बि ब्लॅ क हे पीर्ीिी नकांवा व्हीपीव्हीर्ी िाही.

12.6

इति नवपिीत परिणाम
उपलब्ध िाही.

क्षिभाग 13: क्षिल् िेिाट लािण्यार्ार्त क्षिचार
13.1

कचिा हाताळणी पद्धती
उत्पादिाची नवल् हे वाि लावणे:

ब्रानझलाः
कॅििााः
ईयूाः
यूएसए:

य ग्य त्या केंद्रशासि, नविागीय, िाज्यशासि आनण स्र्ानिक प्रानधकिणाां द्वािे जािी केले ल् या
नियमिाां िुसाि उत्पादिाची नवल् हेवाि लावली पानहजे.

वगब IIए कचिा मािले जाते – निस्टिय िाही.
नविागीय नियमिाां च्या अांतगबत ध कादायक कचिा िाही.
कौस्टन्सल िायिे स्टक्टव्ह 75/422/ईईसी िुसाि ईयू कचिा क ि क्र. 061303
यू.एस. आिसीआिए, 40 सीएफआि 261 अांतगबत ध कादायक कचिा िाही.

िर्ा/वेष्टिाची नवल् हे वाि:
रिकाम्या वेष्टिाां ची नवल् हे वाि िाष्टरीय आनण स्र्ानिक कायद्याां िुसाि लावली पानहजे.
क्षिभाग 14: िाितूक िाक्षिती
द इां िििॅशिल कार्बि ब्लॅ क अस नसएशििे यूएि पद्धतीिुसाि, स्व-तापक घिपदार्ब, अिुसाि सात एएसिीएम सांदिब कार्बि ब्लॅ कच्या
चाचण्याां चे आय जि केले . सवब सात सांदिब कार्बि ब्लॅ क हे “नविाग 4.2 चे स्व-तापक पदार्ब िाहीत” असे आढळू ि आले . त्याच कार्बि
ब्लॅ क्सची, सहज ज्वलिशील घिपदार्ब या यूएि पद्धतीिुसाि चाचणी केली आनण ते ध कादायक मालाच्या वाहतुकीविील सध्याच्या यूएि
नशफािसीांच्या अांतगबत “नविाग 4.1 चे सहज ज्वलिशील घिपदार्ब िाहीत” असे आढळले .
पुढील सांस्र्ा कार्बि ब्लॅ कला जि ते “कार्बि, नविा-सनक्रय, खनिज मूळ असले ले ” असेल “ध कादायक माल” म्हणूि वगीकृत कित िाहीत.
नर्लाब कार्बिची कार्बि ब्लॅ क उत्पादिे या व्याख्येची पूती कितात.
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डीओटी
14.1
14.2
14.3
14.4

आयएिडीजी
यूएि/ओळक क्र
य ग्य नशनपांग िाव
ध क्याचा वगब
पॅनकांग ग्रुप

आरआयडी

एडीआर

आयसीएओ (एआयआर)

आयएटीए

नियमि िाही
नियमि िाही
नियमि िाही
नियमि िाही

क्षिभाग 15: क्षनयािक िाक्षिती
15.1

पदार्ब नकांवा नमश्रण नवनशष्ट सुिनितता, आि ग्य आनण पयाब विणीय नियमिे/सांनवधािे
युि नपयि युनियि:
ध क्याचा निदे श: नियमि (ईसी) क्र. 1272/2008 िुसाि ध कादायक पदार्ब िाही.
िाष्टरीय नियमिे:
जमबिीाः

पाण्याच्या ध क्याचा वगब (िब्ल् यूजीके): एििब्ल् यूजी (पाण्याला ध का उत्पन्न किणािे िाही)
िब्ल् यूजीके क्रमाां क: 1742

स्टस्वत्झलं ि

स्टस्वस नवष वगब: चाचणी केली आनण नवषािी िसल् याचे आढळले . जी-8938.

आां तििाष्टरीय इन्व्व्हेन्टिी:
कार्बि ब्लॅ क, सीएएस क्रमाां क 1333-86-4, पुढील इन्व्व्हेन्टिीांवि नदसूि येते:
ऑिर े नलयााः
कॅििााः
चीि:
युि प (ईयू):
जपाि:
क रिया:
नफनलपाइन्स:
तैवाि:
न्यू झीलां ि:
यूएसए:
15.2

एआयसीएस
िीएसएल
आयईसीएससी
ईआयएिईसीएस (ईआयएिईसीएस-आिएि: 215-609-9)
ईएिसीएस
केईसीआय
पीआयसीसीएस
िीसीएसआय
एिझेिआयओसी
िीएससीए

िासायनिक सुिनितता मूल्यमापि
ईयू िासायनिक सुिनितता मूल्यमापि: आिईएसीएच नियमिाां च्या अिुच्छेद 144.1 िुसाि, या पदार्ाब करिता एक िासायनिक
सुिनितता मूल्यमापि केले गेले आहे .
ईयू अिावृत्ी परिस्टस्र्ती:

आिईएसीएच नियमिाां च्या अिुच्छेद 14.4 िुसाि, पदार्ब ध कादायक िसल् यामुळे
क णताही अिावृत्ी प्रसांग नवकनसत किण्यात आले ला िाही.

क्षिभाग 16: इतर िाक्षिती
सांपकब मानहती
Birla Carbon U.S.A., Inc.
370 Columbian Chemicals Lane
Franklin, LA 70538-1149, U.S.A.
Telephone +1 337 836 5641

Birla Carbon Brasil Ltda.
Estrada Renê Fonseca S/N
Cubatão SP Brazil
CEP 11573-904
PABX Operator +55 13 3362 7100

Birla Carbon Egypt S.A.E.
El-Nahda Road
Amreya, Alexandria, Egypt
+20 3 47 70 102

Birla Carbon U.S.A., Inc.
3500 South Road S

Birla Carbon Italy S.R.L.
Via S Cassiano, 140

Birla Carbon India Private Limited
K-16, Phase II, SIPCOT Industrial
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Birla Carbon China (Weifang)
Co., Ltd.
Binhai Economic Development
Zone
Weifang, Shandong, 262737,
PRC
Telephone +86 (0536) 530 5978
Birla Carbon China (Jining) Co.
Ltd.
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Ulysses, KS 67880-8103, U.S.A.
Telephone +1 620 356 3151

I - 28069 San Martino di Trecate
(NO) Italy
Telephone +39 0321 7981

Complex
Gummidipoondi – 601201
Dist: Thiruvallur, Tamil Nadu
India
+91 44 279 893 01

Birla Carbon Canada Ltd.
755 Parkdale Ave. North
P.O. Box 3398, Station C
Hamilton, Ontario L8H 7M2
Canada
Telephone +1 905 544 3343
Birla Carbon Brasil Ltda.
Via Frontal km, 1, S/N. Polo
Petroquimico
Camaçari Bahia Brazil
CEP 42.810-320
Telephone +55 71 3616 1100

Birla Carbon Hungary Ltd.
H - 3581 Tiszaújváros
P.O.B. 61, Hungary
Telephone +36 49 544 000

Birla Carbon India Private Limited
Village Lohop, Patalganga,
Taluka: Khalapur
Dist.: Raigad 410207
Maharashtra, India
+91 22 2192 250133
Birla Carbon India Private Limited
Murdhwa Industrial Area
P.O. Renukook, Dist: Sonebhadra
U.P. Pin – 231 217
India
+91 5446 252 387/88/89/90/91

Birla Carbon Spain, S.L.U.
Carretera Gajano-Pontejos
39792 Gajano, Cantabria
Apartado 283, Santander, Spain
Telephone +34 942 503030

No. 6, Chenguang Road, Jibei
High-Tech Industry Park Zone
Jining City, Shandong Province
The People’s Republic of China,
272000
Telephone +86 (0537) 677 9018
Birla Carbon Korea Co., Ltd.
#1-3, Ulha-Dong
Yeosu city, cheonnam 555-290,
Korea
Telephone 82-61-688-3330
Birla Carbon Thailand Public Co.
Ltd.
44 M.1, T. Posa, A. Muang
Angthong 14000
+66 35 672 150-4
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ग्ल र्ल मॅिेजि – प्रॉिक्ट स्ट्युअिब नशप
BC.HSE@adityabirla.com
मागील सुधारणा दिनाांक: 16.02.2021
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