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Bezpečnostní list 
Podle 1907/2006 / EC (REACH). 1272/2008 / EC (CLP) a US GHS  

Změna: 03-20-2021

SEKCE 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 

1.1 Identifikátor Produktu AccuBRADE-10, Pojistka  #3, #5: AP105, AP106, AP107, AP108 
AP123, AP903, AP905 

GHS Identifikátor Produktu Viz identifikátor produktu výše 
Chemický název  Směs (bílý oxid hlinitý) 
Jméno výrobku  Viz identifikátor produktu výše 
Číslo CAS 144-55-8
Číslo EINECS 205-663-8
REACH Evidenční číslo  01-2119529248-35-0043

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

Použití látky / směsi   Součást produktu 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

Identifikace společnosti Airbrasive Jet Technologies, LLC 

Adresa  3461 South Clinton Avenue 

South Plainfield, NJ 07080 

Telefon 732-529-6225

E-mailem support@airbrassive.com

Nouzový telefon 732-529-6225 

SEKCE 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi 

2.1.1 Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272 / 2008 (CLP) 

Produkt není klasifikován jako nebezpečný podle Globally Harmonized System (GHS). 

Produkt není klasifikován jako nebezpečný podle 10 nařízení OSHA GHS ve Spojených státech. 

Produkt není podle nařízení CLP klasifikován jako nebezpečný. 

Dodatečné informace 

Nebyla identifikována žádná další nebezpečí, která by jinak nebyla klasifikována 

0% směsi tvoří složka (složky) neznámé toxicity . 

2.2 Prvky označení 

2.2.1 Prvky označení podle nařízení (ES) č. 127212008 (CP) 

Tento produkt nemá klasifikaci podle nařízení CLP! Lon. 

Produkt není klasifikován jako nebezpečný podle předpisů OSHA GHS ve Spojených státech. 

Nebezpečí Není Regulované 

Prohlášení 

Hodnocení NFPA  Zdraví = 0 

(měřítko  0 - 4) oheň = 0 

Reaktivita = 0 

Hodnocení HMIS Zdraví = 0 

(měřítko  0 - 4) oheň = 0 

Reaktivita = 0 

HMIS Dlouhodobé Žádná ze složek není uvedena 

zdravotní riziko 

2.3 Látky 

Další Nebezpečí 

výsledky PBT PBT: Nelze použít 

A vPvB  vPvB Nelze použít 

Posouzení 

A i r b r a s i v e  j e t  T e c h n o l o g i e s ,  L L C
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SEKCE 3: SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 

SEKCE 4: OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI 

4.1  Popis opatření první pomoci 
 
 Obecná informace Není vyžadováno žádné zvláštní opatření 
 Po vdechnutí  Přívod čerstvého vzduchu; V případě potíží vyhledejte lékaře 
 Při kontaktu s kůží Odstraňte volné částice z kůže. Omyjte mýdlem a vodou. Pokud dojde k podráždění kůže, 
    vyhledejte lékaře. 
 Při zasažení očí  Pokud jsou kontaktní čočky nasazené, vyjměte je. Otevřené oči několik minut vypláchněte 
    pod tekoucí vodou. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře. 
 Po polknutí  Vypláchněte ústa a poté vypijte hodně vody. nevyvolávejte zvracení; okamžitě vyhledejte  
    lékařskou pomoc. 
 
4.2 Nejdůležitější     
 akutní a opožděné  Mírně dráždivý účinek na oči. 
 příznaky a účinky. 
 
 
4.3 Pokyn týkající se  
 okamžité lékařské  Mírně dráždivý účinek na oči. 
 pomoci a zvláštního  
 ošetření 

3.1  LÁTKY 
 Číslo CAS Popis 
 1344-28-1 Oxid hlinitý 
 Identifikační číslo (čísla) 
 Číslo ES: 215-691-6 
 

SEKCE 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

5.1 Hasicí prostředky 
 
 Vhodná hasiva   Použijte hasicí metody vhodné pro okolní podmínky 
 Nevhodná hasiva  Žádný 
 
5.2  Zvláštní nebezpečí  
 vyplývající z látky   Další relevantní informace nejsou k dispozici 
 nebo směsi 
 
5.3  Pokyny pro hašení požáru Noste samostatný dýchací přístroj. Noste plně ochranný oblek. 
 Dodatečné informace  Další relevantní informace nejsou k dispozici  
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SEKCE 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 

6.1  Osobní preventivní opatření Zamezte vytváření prachu. Při velkém úniku noste ochranný oděv 
 Ochranné prostředky a  Použít ochranný dýchací přístroj proti účinkům výparů / prachu / aerosolu 
 nouzové postupy  Zajistěte dostatečné větrání. 

 
6.2 Opatření na ochranu životního Není vyžadováno žádné zvláštní opatření. 
 prostředí 
 
6.3  Metody a materiál pro omezení Mechanicky vyzvednout. Zašlete k regeneraci nebo zneškodnění ve vhodných  
 úniku a pro čištění   nádobách. Kontaminované materiály zlikvidujte jako odpad podle bodu 13. 
 
6.4 Odkaz na jiné oddíly.  Viz oddíl 7, kde jsou uvedeny informace o bezpečné manipulaci. 
     Viz oddíl 8, kde jsou uvedeny informace o osobních ochranných prostředcích. 
     Informace o likvidaci viz část 13 

 

Další informace o konstrukci technických zařízení: Žádné další údaje; viz položka 7 
 
8.1    Kontrolní parametry 
  

DNELs Další relevantní informace nejsou k dispozici 
PNECs Další relevantní informace nejsou k dispozici 
Další informace: jako základ byly použity seznamy platné během výroby. 

SEKCE 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 

7.1  Opatření pro bezpečné   Jakýkoli nevyhnutelný prach musí být pravidelně odstraňován. Používejte 
 zacházení   pouze v dobře větraných prostorách. Nesušte čisté předměty a podlahy pokryté 
     prachem.  Důkladně omyjte velkým množstvím vody. Zabraňte tvorbě prachu 
 
7.2  Podmínky pro bezpečné skladování, včetně neslučitelnosti 
 Požadavky, které musí  
 splňovat sklady    Žádné zvláštní požadavky 
 a nádoby: 
 
 Informace o skladování   Skladujte odděleně od oxidačních činidel. 
 v jednom společném   Skladujte odděleně od potravin.   
 Skladu    Neskladujte společně s kyselinami. 
 
 Další informace o   Žádný 
 podmínkách skladování. 
 
7.3 Specifické konečné použití Další relevantní informace nejsou k dispozici. 

SEKCE 8: KONTROLA EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANA 

Složky s mezními hodnotami, které vyžadují monitorování na pracovišti  

Oxid hlinitý 

PEL (USA) Dlouhodobá hodnota: 15 °; 15 ** mg / m3 
"Celkový prach”; **dýchatelná frakce 

1344-28-1 

REL (USA) Dlouhodobá hodnota: 10 °; 5 ** mg / m3 
Jako AL „Total Dres **Respitable / pyro powder / welding f. 

TLV (USA) Dlouhodobá hodnota: 1° mg / m3 
Jako AL; *Jako dýchatelná frakce 

EL (Canada) Dlouhodobá hodnota: 1° mg / m3 
Dýchatelný jako Al 

EV (Canada) Dlouhodobá hodnota: 10° mg / m3 
celkový prach 

n 

Bezpečnostní list 
 

Podle 1907/2006 / EC (REACH). 1272/2008 / EC (CLP) a US GHS  
Změna: 03-20-2018 



 

4 

8.2    Kontroly expozice 
Osobní ochranné prostředky 

8.2 Kontroly expozice 

8.2.2 Osobní ochranné prostředky 

 Obecná 
ochranná a 
hygienická 
opatření: 

Při zacházení s chemikáliemi je třeba dodržovat obvyklá preventivní opatření. 
Před přestávkami a na konci práce si umyjte ruce. Nevdechujte prach / kouř / mlhu. 
Zabraňte blízkému nebo dlouhodobému kontaktu s pokožkou. Uchovávejte odděleně od 
potravin, nápojů a krmiv. 

 Ochrana 

dýchacích 

cest 

Za normálních podmínek použití není vyžadováno. Pokud jsou přítomny vysoké koncen-
trace, použijte vhodný ochranný dýchací přístroj. V případě rozlití může být vhodná 
ochrana dýchacích cest. 

 
Ochrana očí Noste ochranné brýle. 

 

Ochrana rukou Noste ochranné rukavice  

 
Ochrana těla 

Za normálních podmínek použití není vyžadována Ochrana proti rozlití může 
být vyžadována  

 
opatření k řízení rizik 

Další relevantní informace nejsou k dispozici. Další informace najdete v části 
7. 

SEKCE 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1  Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech. 
 Vzhled   Prášek   barva   Podle specifikace produktu 
 Zápach   Charakteristický  Prahová hodnota   Není dostupný 
       zápachu (ppm) 
 Bod tání (°C) /  2050  °C(3812 °F) Bod varu /   Není dostupný 
 Bod mrazu (°C)     rozmezí bodu varu 
   
 Bod vzplanutí  Žádná data  Rozsah výbušného limitu Není dostupný 
 Teplota samovznícení Není dostupný  Teplota rozkladu  Není dostupný 
 Výbušné vlastnosti žádný   Oxidační vlastnosti Není dostupný 
 Hořlavost (pevné látky,  Není dostupný  Hodnota PH  Není dostupný 
 plyny) 
 Míra vypařování  N / A   Tlak páry (mm HG) Není dostupný 
 Hustota páry   N / A   Hustota (g / ml)  3.83 g/cm3 

 (vzduch = 1)) 
 Rozpustnost (voda) Nerozpustný  Rozpustnost (jiná) Není dostupný 
 Rozdělovací koeficient  Není dostupný  Viskozita  Není dostupný 
 (N-oktanol / voda)  
  
9.2  Jiná informace  Obsah těkavých organických chemikálií (VOC) - Není dostupný 

SEKCE 10: STABILITA A REAKTIVITA 

10.1 Reaktivita       
10.2 Termický rozklad / Podmínky, kterých  Při správném použití nedochází k rozkladu 
 je nutno se vyvarovat 
103  Možnost nebezpečné reakce  Reaguje se silnými kyselinami a zásadami. Reaguje se silnými oxid 

      ačními činidly. 
10.4 Podmínky, kterým je třeba se vyhnout Žádné další relevantní informace. 
10.5 Nekompatibilní materiály   Žádné další relevantní informace. 
10.6   Nebezpečné produkty rozkladu)  Možné stopy 
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SEKCE 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

 

11.1  Informace o toxikologických účincích 
 
Hodnoty LD / LC50 relevantní pro klasifikaci: Žádné 
 
 Primární dráždivý účinek   
 Na kůži     Mírný okamžitý účinek na pokožku a sliznice. 
 Na oko     Mírně dráždivý účinek na oči 
 Senzibilizace    Senzibilizační účinek není znám 
 Další toxikologické informace  Látka nepodléhá klasifikaci podle nejnovější verze seznamů EU 
 Účinky CMR (karcinogenita, mutagenicita,     Další relevantní informace nejsou k dispozici. A toxicita pro reprodukci): 
 

SEKCE 12: EKOLOGICKÁ INFORMACE 

12.1 Toxicita     Žádná data 
 Toxicita pro vodní prostředí  Další relevantní informace nejsou k dispozici. 
12.2 Perzistence a rozložitelnost  Anorganický produkt nelze z vody odstranit biologickými  
      čisticími procesy. 
12.3 Bioakumulační potenciál   Nehromadí organismus. 
12.4 Mobilita v půdě    Další relevantní informace nejsou k dispozici. 
 Dodatečné ekologické informacew 
 Obecné poznámky   Obecně není nebezpečný pro vodu 
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB  PBT: nepoužitelné 
      vPvB: nepoužitelné 
12.6  Další nepříznivý účinek   Další relevantní informace nejsou k dispozici. 

SEKCE 13: ZPŮSOB ZNEŠKODŇOVÁNÍ 

13.1 Doporučení metody   Menší množství lze zlikvidovat s domovním odpadem.  Informace o recyklaci 
 nakládání s odpady   získáte od zpracovatelů odpadu.  Uživatel tohoto materiálu je odpovědný za 
     likvidaci neobvyklého materiálu, zbytků a obalů v souladu se všemi příslušnými  
     místními, státními a federálními zákony a předpisy týkajícími se zpracování,  
     skladování a likvidace nebezpečných a jiných než nebezpečných odpadů. 
     Se zbytkovými materiály je třeba zacházet jako s nebezpečnými. 
 
 Doporučení    Likvidace musí být provedena v souladu s úředními předpisy. 
 pro znečištěné obaly:  
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SEKCE 14: DOPRAVNÍ INFORMACE 

Pozemní doprava (ADR/RID) (c) (d)    Pozemní doprava (v rámci USA) © (b) (d) 
UN číslo    Žádný   UN číslo    Žádný   
Správný přepravní název  Neklasifikován jako Správný přepravní název  Není klasifikován jako  
    nebezpečný pro přepravu.     nebezpečný pro přepravu. 
Třída / třídy nebezpečnosti pro  Žádný   Třída / třídy nebezpečnosti pro  Žádný 
Balící skupina   Žádný   Balící skupina   Žádný 
Štítek (y) nebezpečí  Žádný   Štítek (y) nebezpečí  Žádný  
Nebezpečí pro životní prostředí Žádný   Nebezpečí pro životní prostředí Žádný 
Zvláštní upozornění pro uživatele Žádný   Zvláštní upozornění pro uživatele Žádný 
 
Námořní doprava (IMDG) (c)     Letecká doprava (ICAO / IATA) (c) (d) 
UN číslo    Žádný   UN číslo    Žádný 
Správný přepravní název  Neklasifikován jako Správný přepravní název  Není klasifikován jako  
    nebezpečný pro přepravu.     nebezpečný pro přepravu. 
Třída / třídy nebezpečnosti pro  Žádný   Třída / třídy nebezpečnosti pro  Žádný 
Balící skupina   Žádný   Balící skupina   Žádný 
Látka znečišťující more  Žádný   Látka znečišťující more  Žádný 
Zvláštní upozornění pro uživatele Žádný   Zvláštní upozornění pro uživatele Žádný 
 
(b) - ORM-D může být použitelné v USA pro velikosti balení menší než 30 kg 
(c) - Poraďte se s poskytovatelem dopravy 
(d) - Zkontrolovat příslušná nařízení ohledně zvláštních ustanovení. 
 
Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73 / 78 a předpisu IBC 

SEKCE 15: REGULAČNÍ INFORMACE 

15.1  Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo 
 směsi 

 USA 

 SARA 

 Section 355 (extrémně nebezepčná látka )   Látka není uvedena 

 Oddíl 313 (Seznam konkrétních toxických chemikálií)  Látka je uvedena 

 TSCA (zákon o kontrole toxických látek)   Látka je uvedena 

 Proposition 65 (California)     Látka není uvedena 

 Je známo, že chemikálie způsobují reprodukční  Látka není uvedena 

  toxicitu pro ženy. 

 Chemické látky, o nichž je známo, že způsobují   Látka není uvedena 

 reprodukční toxicitu u mužů. 

 Chemické látky, o nichž je známo, že způsobují   Látka není uvedena 

 vývojovou toxicitu. 

 Karcinogenní kategorie 

 EPA (Environmental Protection Agency)   Látka není uvedena 

 IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny)  Látka není uvedena 

 TLV (prahová limitní hodnota stanovená ACGIH)  1344-28-1 oxid hlinitý 

 MAK (německá maximální koncentrace na pracovišti)  1344-28-1 oxid hlinitý 

 NIOSH-Ca (národní institut pro bezpečnost a   Látka není uvedena 

 ochranu zdraví při práci) 

 Canada 

 Kanadská domácí látka (DSL)    Látka je uvedena 

 Seznam zveřejnění kanadských přísad (limit 0,1%)  Látka není uvedena 

 Seznam zveřejnění přísad v Kanadě (limit 0,1%)  Látka je uvedena 

 Další předpisy a zakazující předpisy 

 Tento produkt byl klasifikován v souladu s kritérii nebezpečnosti podle předpisů o kontrolovaných produktech a SDS obsa
 huje všechny informace požadované předpisy o kontrolovaných produktech. 

 Látka vzbuzující mimořádné obavy (SVHC)   Látka není uvedena 

 podle článku 57 nařízení REACH. 

15.2  posouzení chemické bezpečnosti    Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno. 
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SEKCE 16:  JINÁ INFORMACE 

Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech. To však nepředstavuje záruku žádných specifických vlastností 
produktu a nevytváří právně platný smluvní vztah. 
Dodatečné informace: 

• Hromadění prachových částic ve vzduchu může v některých případech vést ke zdravotním a bezpečnostním rizikům.  
Využívání správných průmyslových postupů tato rizika sníží. 

• Zdravotní rizika při vdechování prachových částic se liší; je to způsobeno koncentrací částic, délkou expozice, počtem typů 
inhalačních částic.  Přečtěte si oddíly 2,4,6,7 a 8 bezpečnostního listu, abyste porozuměli těmto potenciálním rizikům. Noste 
osobní ochranné prostředky a dodržujte postupy skladování a manipulace, abyste zajistili bezpečné pracoviště. 

• Ve vzácných případech, hořlavý prach může při vzdušné přepravě představovat potenciální nebezpečí výbuchu. Toto ne-
bezpečí je často spojeno s organickým prachem, jako jsou potraviny a uhlí, ale může se vyskytnout také u minerálních 
produktů. Zatímco většina našich produktů by byla považována za nehořlavou, mělo by se při určování potřeby zmírnění po-
tenciálního nebezpečí brát v úvahu celkové prostředí ve vzduchu. V případě potřeby se poraďte s uznávanými odborníky, 
abyste zjistili možné riziko. 

 
Přečtěte si bezpečnostní list, kde najdete konkrétní informace o těchto rizicích, a kontaktujte nás s případnými dalšími dotazy. 
Vážíme si vašeho dalšího podnikání. 
 
 
Zkratka a zkratka 
ADR: Accord European sur le transport des marchandise danger par Route (Evropská dohoda o mezinárodní  
           silniční přepravě nebezpečných věcí) 
IMDG: Mezinárodní námořní předpis pro nebezpečné zboží 
DOT: Ministerstvo dopravy USA 
IATA: Mezinárodní asociace letecké dopravy 
GHS: Globálně harmonizovaná klasifikace systému a označování chemických látek 
ACGIH: Americká konference vládních průmyslových hygieniků 
EINECS: Evropský seznam existujících komerčních chemických látek 
ELINCS: Evropský seznam oznámených chemických látek 
CAS: Služba Chemical Abstract Service (Division of American Chemical Society) 
NFPA: Národní asociace požární ochrany (USA) 
HMIS: Systém identifikace nebezpečných materiálů (USA) 
LC50: Letální koncentrace, 50 procent. 
LD50: Smrtelná dávka, 50 procent 
WHMIS: Informační systém nebezpečných materiálů na pracovišti (Kanada) 
DNELS: Odvozená úroveň bez účinku (REACH) 
PNEC: Předpokládaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (REACH) 
 
 
 
 
 
 

Bezpečnostní list 
 

Podle 1907/2006 / EC (REACH). 1272/2008 / EC (CLP) a US GHS  
Změna: 03-20-2018 




