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1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИНИ І КОМПАНІЯ 
1.1 Ідентифікація речовини         

 Назва речовини Алюмінію  сульфат 

 Торгове    найменування   Алюмінію  сульфат технічний очищений 

 ES №  233-135-0 

 IUPAC  Сульфат алюмінію 

 CAS №   10043-01-3(безводний) 

 Молекулярна формула  Al.3/2H2O4S ·n H2O     Al 2( SO4)3 

Це речовина не класифікується відповідно до Додатку VI Розпорядження (EC) N 1272/2008 

 REACH реєстраційний № 01-2119531538-36-0087 

1.2 Види використання 

 Ідентифіковані сфери застосування 

Реагент, що використовується в очищенні поверхневих вод. 
Реагент, що використовується в очищенні промислових стічних 
вод. 
Реагент, що використовується у виробництві паперу. 
Промислове виробництво хімічних речовин. 
Сировина для хімічного синтезу. 
Закріплювач при фарбуванні, вогнетривкої і 
водовідштовхувальної обробці текстильних і паперових 
продуктів. 
Реагент поверхневої обробки двоокису титану. 
Фоточутливий реагент та інше використання у виробництві 
світлочутливих хімічних матеріалів. 
pH-регулюючий засіб. 
Поверхнево активний реагент. 
Дубильна речовина. 
Електролітичний реагент і речовина, що використовується в 
поверхневій обробці металів. 
У виробництві клеїв, смол і будівельних речовин. 

 Сфери застосування, що не 
рекомендовані 

 немає 

1.3 Ідентифікація компанії / підприємства 

 Виробник  
Публічне Акціонерне Товариство «Сумихімпром» 
вул. Харківська,п/в 12, м. Суми, Україна, 40003 

 Особа відповідальна за виробництво та 

випуск в обіг продукції            
Директор з виробництва Денщиков О.В. 

E-mail: stand@sumykhimprom.org.ua 

  

Спеціальній представник  
виробника з виконання  
реєстраційних зобов’язань  
відповідно до Регламенту  
(ЕС) №1907/2006 (REACH)     
Телефон 

 

ZANGAS Hoch- und Tiefbau GmbH  

Polina Konstantinova 

Schwindgasse 5/1/4, м. Vienna, 1040, Austria,   

E-mail P.Konstantinova@zangasgroup.com 

+43 1 274 16 366 

 

1.4 Телефон екстреного зв’язку з питань поводження з речовиною 

 +38(0542) 683-550, +38(0542) 674-260 – 24 години 

З питань екстреної медичної допомоги звертатись до місцевих медичних закладів 

 

mailto:P.Konstantinova@zangasgroup.com


ПАСПОРТ БЕЗПЕЧНОСТІ 
Алюмінію сульфату 

згідно з  ДСТУ ГОСТ 30333:2009  
Дата:20.10.2020                     Версія:2.4                              Замінює версію 2.3  

 

 

Сторінка 2 із 10 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА НЕБЕЗПЕЧНОСТІ   

2.1 Класифікація речовини 

Класифікація відповідно до Розпорядження (EC) №1272 / 2008 
 [CLP / GHS] 

Власна 
класифікація 

Додаткова 
інформація 

тверда речовина 

H318 
Водний розчин 

H290 
H319 

- - 

 
Вплив на здоров'я людини 

 вдихання Може викликати подразнення слизової оболонки дихальних шляхів 
і, частково, викликати реакцію, що нагадують астму 

 очі  Може викликати сльозовиділення (сльози), печіння і кон'юнктивіт. 

 шкіра  Негативних впливів не помічено 

 ковтання  Може викликати роздратування шлунково-кишкового тракту, 
нудоту, блювоту, сильні болі у шлунуку і діарею 

 
2.2 Елементи маркування 

ідентифікатор продукту  Індекс номер відсутній 

Компоненти небезпеки для маркування   

піктограми небезпеки  Тверда речовина 

GHS05: корозія 

 
Сигнальне слово: небезпека 

 

Фрази ризику 
H318 
 

Піктограми небезпеки 

Водний розчин 

GHS07: знак оклику 

 
Сигнальне слово: обережно 

Фрази ризику 
H290 
H319 

Попереджувальні фрази 

 Тверда речовина 

P264 
P280  
P305+P351+P338 
P337+P313 
P406  

Водний розчин 

P264 
P280 
P305+P351+P338 
P337+P313 
P406 

2.3 Інші види небезпеки 

 Сульфат алюмінію не є стійкою біоакумулятивною токсичною речовиною (PBT), або стійкою 
біоакумулятивною речовиною (vPvB). 
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3. CКЛАД / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ 
3.1 Речовина  

хімічне найменування ЕС № CAS № Концентрація, межі, % 

 Сульфат алюмінію  233-135-0  10043-01-3  > 97 - <=100 

4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 
4.1 Опис заходів першої допомоги 

 Загальна інформація 

При вдиханні: 
Забезпечити доступ свіжого повітря. Промити рот і ніс водою. Якщо 
симптоми не проходять, звернутися до лікаря. 
При попаданні в очі: 
Негайно, протягом декількох хвилин, промити великою кількістю води 
кімнатної температури, також і під повіками. Негайно звернутися до 
лікаря. 
Продовжити промивання очей по дорозі в лікарню. 
При ковтанні: 
НЕ ВИКЛИКАТИ блювоту. Промити рот водою. Випити 1 або 2 склянки 
води або молока. Нічого не давати перорально людині без свідомості. 
При попаданні на шкіру: 
Змити великою кількістю води з милом. Зняти забруднений одяг і 
випрати її перед повторним використанням. 

4.2 Найбільш важливі симптоми впливу, як гострі, так і запізнілі 

При вдиханні Подразнення слизової оболонки дихальних шляхів 

При контакті з очима Може викликати сльозовиділення (сльози), печіння і кон'юнктивіт 

При контакті зі шкірою Тривалий вплив, в деяких випадках, може викликати дерматит 

При проковтуванні Нудота, блювота і діарея. 

Інформація для лікаря Симптоматичне та підтримуюче лікування. 

Засоби першої допомоги Універсальна медична аптечка з набором ліків (за погодженням з 
медичною службою підприємства). 

4.3 Показання до необхідності термінової медичної допомоги і спеціального лікування 

  Необхідність термінової медичної допомоги не передбачається 

5. ЗАХОДИ І ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

Пожежовибухобезпечність Пожежевибухобезпечна речовина. 

Засоби пожежогасіння Адекватні типу горючих речовин, які знаходяться в зоні горіння 

Непридатні засоби пожежогасіння Немає 

Небезпечні продукти згоряння Оксиди алюмінію,оксиди сірки. 

Спеціальне захисне обладнання для 
персоналу з боротьби з вогнем 

Цілісний захисний костюм і ізолюючі протигази, схвалені 
Національним інститутом з охорони праці та промислової гігієни 
(NIOSH), у разі великої пожежі. 

Рекомендації для персоналу по 
боротьбі з вогнем 

У випадку пожежі, зберігати тару із продуктом, охолоджуючі її 
струменем води, не лити воду у нагріті контейнери. 

6. ЗАХОДИ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙНИХ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЇХ НАСЛІДКІВ 

6.1. Індивідуальні запобіжні заходи, захисне обладнання та дії в аварійних ситуаціях 

Індивідуальні запобіжні заходи Одягати належні захисні засоби, як зазначено в Розділі 8. 
Уникати пилоутворення. Уникати вдихання пилу. Встановити 
відповідну вентиляцію. 

Порядок дій в аварійних ситуаціях Зібрати просипи способом, що запобігає утворенню пилу, і 
помістити в належний контейнер для рекламації або утилізації, 
поверхню промити. Провітрити зону розсипів. Запобігти доступ 
стороннього персоналу. 
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6.2 Засоби захисту навколишнього середовища 

Закривати дренажні отвори з метою запобігання потрапляння продукту в навколишнє середовище. У разі 
потрапляння продукту в річки, озера або в дренажну систему, повідомити відповідні органи. 

6.3 Методи  і матеріали для локалізації та очистки 

Підмести або зібрати пилососом і помістити в належний закритий контейнер. Сильні розсипи порошку накрити 
пластмасовим листом або брезентовим полотном з метою мінімізації поширення. Очистити від залишків 
продукту, промивши ділянку водою з миючим засобом. Для водних розчинів: обмежити поширення розливів 
застосуванням інертного абсорбуючого матеріалу (пісок, гравій). 

6.4 Посилання на інші розділи 

Інформація про індивідуальні заходи обережності - див. Розділ 8. 

7. ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОВОДЖЕННЯ З НЕЮ ПРИ ВАНТАЖНО -      
РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБОТАХ   

7.1 Запобіжні заходи для безпечного поводження з продуктом 

Безпечне поводження з 
продуктом 

Організація робочого місця і технологія виробництва повинні 
здійснюватися таким чином, щоб уникати або зводити до мінімуму 
прямий контакт з продуктом. Уникати надмірного пилоутворення. 

Засоби щодо запобігання 
пожежі 

 Продукт не горючий. Особливі заходи не вимагаються 

Попередження утворення 
аерозолів і пилу 

Використовувати місцеву витяжну вентиляцію або інші відповідні засоби 
технічного контролю для підтримання рівнів впливу пилу нижче 
граничного показника на робочому місці. 

Запобігання електростатичних 
утворень 

В якості належних практик, застосовуйте заходи щодо запобігання 
утворення електростатичних зарядів таких, як електричне заземлення 
устаткування. 

Безпечне транспортування Дотримуватися правил транспортування продукту, що діють для 
відповідного типу транспорту. Не порушувати цілісності контейнерів. 

Рекомендації з загальній 
промисловій гігієні 

Під час вантажних робіт, виконувати інструкції і дотримуватися правила, 
що діють для відповідного типу робіт. Див. розділ 14. 

7.2 Умови безпечного складування, включаючи несумісність 

Технічні заходи та умови 
зберігання 

Зберігати окремо від несумісних продуктів. Уникати зберігання при 
високих температурах. 

Пакувальні матеріали Упаковка повинна захищати від проникнення вологи і гарантувати 
безпеку продукту під час транспортування та зберігання. Поліпропіленові 
контейнери об'ємом до 1000 кг. 

Вимоги до складських 
приміщень і ємностей 

Зберігати у закритих, сухих, прохолодних складських приміщеннях на 
площадках з твердим покриттям насипом або в упаковці виробника, що 
виключає потрапляння атмосферних опадів та ґрунтових вод. Викликає 
корозію металів у присутності вологи.  

7.3 Специфічні сфери кінцевого застосування 

  немає 

8. ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ЗА НЕБЕЗПЕЧНИМ ВПЛИВОМ ТА ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

8.1. Контрольні параметри 

Обмеження професійного впливу 

Тип граничного 
значення (країна 

походження) 

Найменування 
речовини  

Процедури контролю Межа впливу на робочому місці 

довгострокова 
дія 

мг/м
3
 

короткочасний 
вплив 
мг/м

3
 

Бельгія (VLEP) Солі алюмінію, 
розчин 

Для визначення та оцінки впливу пилу 
інгаляційним шляхом, застосовується 
європейський стандарт EN 689 "Атмосфера 
на робочому місці - Керівництво з оцінки 
впливу допомогою вдихання хімічних 

2 - 
Данія (OEL) 1 2 
Франція (VLEP) 2 - 
Ірландія 2 - 
Іспанія (VLA) 2 - 
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Швеція (OEL) речовин, для порівняння з граничними 
значеннями, і стратегія виконання 
вимірювань" і національні керівництва 

2 - 
Швейцарія(MAK) 2 

аерозолі,що 
вдихуються 

- 

Великобританія  (OEL) 2 - 
Росія (ПДК) 

  
2/0,5 по Al 

 
Україна (ПДК) 

 
фотометричне вимірювання за МУ №3944-
85 від 05.11.85 ( по оксиду алюмінію) 

- - 

 
Значення похідного безпечного рівня (DNEL) / похідного мінімального рівня впливу (DMEL): 

Найменування 
речовини 

DNEL/DMEL 
Шляхи 
впливу 

Частота 
впливу  

Примітки 

Робочі 
Споживачі 

Промисловий вплив  Професійний вплив 

 Сульфат 
алюмінію 

 DNEL = 20.2 мг/м³ - - вдихання довгострокове  AF = 25 

- -  DNEL = 3.4 мг/кг 
маси тіла/день  

ковтання довгострокове AF=100 

 
Значення ПБК (PNEC): 

Найменування 
речовини 

PNEC значення Фактор оцінки 
Примітка / 

обґрунтування 

 Сульфат алюмінію 

 aqua (прісна вода) PNEC = 0.3 мг /л  50  - 

aqua (морська вода)  PNEC = 0.03 мг/г  500 - 

STP(установки водоочищення) PNEC = 20 мг/л 10 - 

 

8.2 Засоби контролю впливу 

Засоби контролю професійного впливу 

8.2.1 Належні технічні засоби контролю 

Забезпечити наявність ємності з водою або фонтанчиків для промивання очей на робочому місці. Хороша 
загальна вентиляція повинна бути достатньою для підтримки впливу нижче меж впливу на робочому місці 
(OELs). 

8.2.2. Засоби індивідуального захисту 

Захист дихання Респіратор, що відповідає стандарту EN149, оснащений фільтром-
пиловловлювачем, відповідним стандарту EN 143. 

 Захист очей / обличчя Пилонепроникні окуляри, що відповідають стандарту EN166, або 
щільно прилягаючі захисні окуляри з бічними щитками. 
Не носіть контактні лінзи при поводженні з продуктом. Рекомендується 
мати при собі індивідуальне кишеньковий пристрій для промивання 
очей. 

 Захист шкіри Одягайте захисний одяг, що повністю закриває шкіру. 
Взуття має бути стійким до впливу кислот і виключати проникнення 
пилу. Одягайте рукавички з відповідного матеріалу, як ПВХ, неопрен 
або натуральний каучук. 

 Рекомендації загальної гігієни Мити руки і обличчя після поводження з продуктом, перед їжею, 
курінням і відвідуванням туалету, а також у кінці робочої зміни. Прати 
забруднений одяг перед повторним її використанням. 

8.2.3 Засоби контролю впливу на навколишнє середовище 

На всіх вентиляційних системах повинні бути встановлені фільтри перед викидом в атмосферу. Продукт не 
повинен утворювати токсичних сполук в повітрі і стоках в присутності інших речовин чи агентів. 
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9. ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

9.1 Інформація про основні фізичні і хімічні властивості 

Зовнішній вигляд Білі тверді гранули, шматки невизначеної форми і 
різного розміру, вагою до 10 кг (допустимі блідо-
блакитний, сірий або рожевий відтінки) 

 Запах Не значний 

 Поріг запаху Не застосовується 

  pH 3.0-3.3 (водний розчин 10г/100мл при 20 °C) 

 Точка / діапазон плавлення (° C) Розкладається при 770 ° C до плавлення. При 375 ° C 
гідрати в більшості втрачають воду. 

 Точка / діапазон початку кипіння (° C)  Не застосовується 

Швидкість паротворення  Не застосовується 

Займання  Не застосовується 

 Верхня / нижня межа займистості або вибуховості  Не застосовується 

Тиск пари  Не застосовується 

Щільність пари  Не застосовується 

Відносна щільність  1.79 г/см³ 

Розчинність у воді (20 ° C в г / л)  767 г / л при 25 ° С у водному розчині (рН 5 - 6) 

Коефіцієнт поділу n-октанол / вода (log Po / w)  Не застосовується 

Температура само загоряння (° C)  Не застосовується 

Температура розкладання (° C)  770 

 В’язкість  Тверда речовина, не застосовується 

Вибухові властивості  Вибухобезпечний 

Окислюючи властивості  Не має окисних властивостей 

9.2 Інша інформація  

 немає 

10. СТАБІЛЬНІСТЬ І РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ 

Реакційна здатність 
Не вступає в реакцію за звичайних умов зберігання і використання. 
Взаємодіє з сульфатами лужних металів, кислотами, лугами. 

 Хімічна стабільність 
Продукт стабільний при правильному застосуванні та 
рекомендованих умовах зберігання 

 Імовірність небезпечних реакцій 
Небезпечна полімеризація не відбувається. Небезпечні реакції з 
водою, сильними окислювачами, сильними лугами. 

 Умови, яких слід уникати 

Запобігати нагріванню, не піддавати спалюванню. В умовах 
підвищеної вологості чинить корозійну дію на метали. У повітрі 
абсорбує вологу з атмосфери. Вступає в реакцію з водою з 
виділенням тепла та утворенням сірчаної кислоти. 

Несумісні матеріали Метали , що не є кислотостійкими, луги 

Небезпечні продукти розпаду 
Небезпечні продукти розпаду утворюються в умовах наявності вогню: 
оксиди сірки, оксид алюмінію. 

 
 11. ТОКСИЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

11.1 Інформація щодо токсикологічних впливах. 

 Токсикологічні дані, отримані 
шляхом дослідження не на людині 

Алюміній накопичується в різних тканинах, особливо в скелеті, 
печінки і сіменниках. Високий рівень споживання алюмінію викликав 
дисбаланс фосфору у щурів з підвищеним виділенням фосфору в 
екскрементах. Середній рівень оральної абсорбції становив 0.037% 
для самців і 0.001% для самок. Це вказує на дуже низький рівень 
абсорбції. Є можливість статевої відмінності в абсорбції сульфату 
алюмінію, у самців - вище. Рівень виділення алюмінію з сечею - 
дуже низький. 

 Токсикологічні дані, отримані  відсутні  
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шляхом дослідження на людині 

 
Гостра токсичність: 

Назва речовини Вплив  Значення Період впливу Вид Метод  

 Алюмінію 
сульфат 

пероральний  LD50 = 2000 мг/кг маси тіла  Одна доза щури OECD настанова 401 

 
дермальний LD50 =5000 мг/кг маси тіла 24 години кролик OECD настанова 402 

 
інгаляційний LC50 = 5000 мг/л повітря 

4 години (тільки 
через ніс) 

щури OECD настанова 403 

 

Дратівна дія 

 шкіра Не чинить дратівної дії 

 очі Подразник категорії  2A 

 дихальні шляхи Не має інформації: не потребує. 
 

 Дихальна або шкірна сенсітізація Не чинить сенсітізіруючої  дії 

Мутагенність клітин зародків    Негативно     

Канцерогенність  Негативно  

 Токсичність для репродуктивності 
Немає відхилень при будь-якому рівні доз. 
Встановлений рівень вищої нетоксичного дози  
(NOAEL) =1000 мг/кг 

 

Токсичність повторних доз: 

Назва речовини Вплив Значення Період впливу Вид Метод 

 Алюмінію 
сульфат 

 пероральний  NOAEL = 200 мг/кг маси тіла/добу  28 діб щури  OECD настанова 422 

 
інгаляційний LOAEC = 15.3 мг/м³ 90 діб щури OECD настанова 413 

12. ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
12.1 Екотоксичність: 

Токсичність в водному середовищу: 

Токсичність в водному середовищу Ефективна доза 
Время 

воздействия 
Виды 

Гостра токсичність для риб 
 LC50 = 1 мг/л  
(розчиненого Al) 

 96 годин 
 Danio rerio  
OECD настанова 203 

Довгострокова токсичність для риб 
NOEC = 13 мг /л  
(розчиненого Al) 

60 діб 
Salvelinus fontinalis  
 

Гостра токсичність для водних безхребетних 
EC50 = 0.33 мг/л  
(розчиненого Al) 

48 годин 
Daphnia magna  
OECD настанова 202 

Токсичність для водоростей та ціанобактерій EC50 = 14 мг/л 72 години 
P. subcapitata  
OECD настанова 201 

2.2 Стійкість і деградація 

Aбіотична деградація 

Полу-
період 

Метод  Примітки 

 30-7 діб  гідроліз 

Так як в процесі гідролізу змінюється хімічна форма, але не розкладається алюміній, а також 
з причини того, що визначення характеристик загального алюмінію враховує всі хімічні 
форми, концепт розкладання алюмінію за допомогою гідролізу не застосовують при обліку 
трансформації алюмінію в навколишньому середовищі. 

 Біодеградація 

Для неорганічних речовин, незалежно від розглянутого об'єкта навколишнього середовища, 
біологічне розкладання є непридатним процесом: біологічні процеси здатні змінювати 
форму складу елемента, однак це не може усунути елемент з водного середовища за 
допомогою розкладання або трансформації. 

12.3 Здатність до біоакумуляції 
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Наявні свідчення показують відсутність біонакопичення алюмінію на всіх трофічних рівнях як водному, так і в 
ґрунтових харчових ланцюжках. Наявна інформація припускає тільки, що алюміній не накопичується 
біологічно, а скоріше має тенденцію до прояву біорозчинення на вищих трофічних рівнях в харчовому 
ланцюжку. Коефіцієнти біонакопичення (BCFs) для алюмінію можуть варіюватися від досить низького (~ 100) 
до досить високого (11,000) значення. 

12.4 Мобільність у ґрунті 

 Для неорганічних сполук, традиційне дослідження деградації не застосовується. Через розчинність у воді і 
іонного характеру, не передбачається адсорбції або біоакумуляції цих речовин. Вода є основним цільовим 
відділом, і речовина не випаровується з ґрунту. 

12.5 Результати оцінки біоаккумуляціїи токсичності (PBT) и оСоБ (vPvB) 

 Сульфат алюмінію не є стійким біоакумулятивною токсичною речовиною (PBT), або стійким 
біоакумулятивною речовиною (vPvB). 

12.6 Інші негативні впливи:  

Відсутні  

  
13. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗНИЩЕННЯ 

13.1. Методи обробки відходів 

 Належна утилізація / Продукт 

Повернення у виробничий цикл. Поховання. У розчині: гідроліз з 
подальшою нейтралізацією гідроксидом натрію. При відсутності 
можливості вторинної переробки або утилізації, знищення відходів та 
тари проводити в суворій відповідності з національним і місцевим 
законодавством. 

 Норми відходів / категорії відходів 
по Європейському каталогу EWC / 
AVV 

Не є небезпечним відходом відповідно до рішення Комісії 2000/532 / EC 
та Директивою 2008/98 / EC 

 Належна утилізація /Упаковка Забруднена упаковка утилізується так само, як і продукт. 

 

14. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ (ТРАНСПОРТУВАННЯ) 

Продукт транспортується залізничним (RID), наземним (ADR) і морським (IMDG) транспортом. Продукт не 
вважається небезпечним відповідно до розпоряджень з транспортування небезпечних продуктів (TDG). 

 14.1 ООН номер Відсутній 

14.2 ООН транспортне найменування Алюмінію сульфат 

14.3 Клас(и) небезпеки при 
транспортуванні  

Відсутній  

14.4. Група упаковки  Відсутня  

14.5. Екологічна небезпека  Відсутня 

14.6. Спеціальні запобіжні заходи для 
споживача 

 Обов'язкова маркування «Берегти від вологи» 

14.7 Транспортування навалом 
відповідно до Додатку II MARPOL73 / 78 
і кодексом IBC 

Даний продукт не охоплюється Додатком II 
MARPOL 73/78 

 15. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

15.1 Законодавства / нормування безпеки, охорони здоров'я, охорони навколишнього середовища, 
застосовні до даного продукту 

Відомості про законодавство,що регламентує обіг хімічної продукції 

Закон Украины 25.06.91 г. № 1264-XII «Об охране окружающей природной среды» 

Тимчасовий порядок проведення  державної санітарно-гігієнічної експертизи Наказ МОЗ України від 
09.10.2000 № 247 

Регламент ЄС 

Розпорядження (EC) No 1907/2006 
Розпорядження (EC) No 1272/2008 
Розпорядження (EC) No 453/2010 
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Інші положення 

 немає 

15.2 Оцінка хімічної безпеки 

Здійснювалася оцінка хімічної безпеки продукту. 

  
16. ІНША ІНФОРМАЦІЯ 

 Належні R- , H-, EUH-фрази 

H318: Спричиняє серйозні пошкодження очей 
H290: Може бути корозійним для металів. 
H319: Спричиняє серйозне роздратування очей. 
P264: Ретельно помити руки після поводження з продуктом. 
P280: Одягати захисні рукавички / захисний одяг / засоби захисту 
очей / обличчя. 
P305 + P351 + P338: При попаданні в очі: обережно промивати 
водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо 
вони є і легко знімаються. Продовжити промивання. 
P337 + P313: Якщо подразнення очей не проходить: Звернутися 
за медичною консультацією / допомогою. 
P406: Зберігати в стійкому до корозії контейнері з стійкою 
внутрішньої футеровкою. 
 

 Скорочення 

AF- коефіцієнт оцінки 
OEL - межа впливу на робочому місці 
VLEP - valeurs limites d'exposition professionnelle - межа впливу на 
робочому місці 
VLA - valores límite ambientales - граничні значення в 
навколишньому середовищі 
MAK - максимальні концентрації на робочому місці 
DNEL - похідний безпечний рівень 
PNEC - прогнозована безпечна концентрація 
LD50 - летальна доза 
EC50 - напів-максимальна ефективна концентрація 
NOEC - концентрація, не надає видимого впливу 
NOAEL - вища нетоксична доза 
LOAEC - найнижча концентрація, що надає видиме негативний 
вплив 
BCF - коефіцієнт біоконцентрації 
LC50 - летальна концентрація 
PBT або vPvB - стійкий, біоакумулятивні і токсичний або дуже 
стійкий, дуже біоакумулятивні 
 

 Інструкції з навчання 

Уважно прочитайте Паспорт безпечності перед використанням 
продукту. 
Проводьте навчання персоналу правилам безпечного 
використання хімічної речовини. 
 

 Додаткова інформація 

Дані, зазначені в паспорті безпечності, ґрунтуються на обсязі 
інформації та досвіді, якими володіє компанія на даний момент. 
Споживач продукту несе відповідальність за наслідки його 
використання в спеціальних цілях. 
Інформація стосується тільки даної речовини. Вона може бути не 
дійсною, якщо речовина використовується разом з будь-якими 
іншими матеріалами або в якому-небудь іншому виробничому 
процесі. 
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 Ключові посилання на літературу і 
джерела даних 

Карта даних небезпечного фактора / Material Safety Data Sheet. 
№ 6068 
База даних ECHA на зареєстровані речовини. 
База даних GESTIS з міжнародних граничних значень. 
ГОСТ 12966-85 Сульфат алюмінію технічний очищений. Технічні 
характеристики. 
Директива Комісії Європейської співдружності 67/548 ЄЕС від 
27.06.1967 «Про зближення законодавства, постанов, 
нормативних правил та адміністративних актів з класифікації, 
пакування та маркування небезпечних речовин» 
Директива Комісії Європейської співдружності 1999/45 від 
31.05.1999 «Про зближення законів, підзаконних та 
адміністративних положень держав-членів щодо класифікації, 
пакування та маркування небезпечних речовин» 
Регламент (EC) № 1907/2006 Європейського Парламенту та 
Ради від 18 грудня 2006, що стосується правил реєстрації, 
оцінки, санкціонування і обмеження використання хімічних 
речовин (REACH), що встановлює Європейське хімічне 
агентство, що вносить поправки до Директиви 1999/45 / EC і 
анулює Розпорядження Ради (EEC) № 793/93 і Розпорядження 
Комісії (EC) № 1488/94, а також Директиву Ради 76/769 / EEC і 
Директиви Комісії 91/155 / EEC, 93/67 / EEC, 93/105 / EC і 2000/21 
/ EC. 
Розпорядження (EC) № 1272/2008 Європейського парламенту і 
ради від 16 грудня 2008 р класифікації, маркування та упаковки 
речовин і сумішей, що вносить поправки та анулює Директиви 
67/548 / EEC і 1999/45 / EC. 
Розпорядження комісії (EU) № 453/2010 від 20 травня 2010, що 
вносить поправки до Регламенту (EC) № 1907/2006 
Європейського парламенту і ради, що стосується правил 
реєстрації, оцінки, санкціонування і обмеження використання 
хімічних речовин (REACH). 2000/532 / ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ 
замінює Рішення 94/3 / ЄС, яке визначає список відходів 
відповідно до статті 1 (а) Директиви Ради 75/442 / ЕEC про 
відходи, і Рішення Ради 94/904 / ЄС, яке визначає список 
небезпечних відходів відповідно до статті 1 (4) Директиви Ради 
91/689 / ЕЕС про небезпечні відходи 
 Директива 2008/98 / ЄС Про відходи 
Стандарти EN 149: 2001, EN 166:2002, EN 345-1:1997, EN 
347:1997,  EN 397:1995 

 


