
SIKKERHEDSDATABLAD

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1.1. Produktidentifikator  

Produktkode: VXC72

Produktnavn: VULCANÒ XC72 Carbon Black

REACH-registreringsnummer: 01-2119384822-32

Synonymer: Carbon Black, Ovnsort

Dette SDS gælder for
følgende grader:

Carbon black kvalitetssortiment: BLACK PEARLS®, ELFTEX®, MOGUL®, MONARCH®,
REGAL®, SPHERON®, STERLING®, VULCAN®, CSX™, CRX™, IRX™, FCXÔ, SHOBLACKÔ,
DLÔ, PROPELÒ, LITXÒ og PBXÒ carbon black. Oxiderede kvaliteter indbefatter: BLACK
PEARLS® / MOGUL® L, BLACK PEARLS® / MOGUL® E, MOGUL® H og REGAL® 400/400R
carbon black.  *Udelukker: BLACK PEARLS® / MONARCH® 1000, 1300, 1400, 1500; BLACK
PEARLS® 1300B1; Monarch® 4750 og Black Pearls® 4350/4750 carbon black og alle
oliepillekvaliteter.

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes  

Anbefalet anvendelse: Additiv/fyldmiddel til plastic og gummi, Pigment, Kemisk reagens, Batterier, Ildfaste
materialer, Forskellig

Anvendelser, der frarådes: Frarådes som pigment til tatovering af mennesker

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet  

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), artikel 31 Revisionsdato: 29-jan-2018

Version: 3
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Ifølge artikel 31 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) skal der udleveres et sikkerhedsdatablad (SDS) for farlige stoffer eller
kemiske produkter.  Dette produkt opfylder ikke klassificeringskriterierne i forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).  Et sådant
dokument er derfor ikke omfattet af artikel 31 i REACH, og kravet om oplysninger i hver enkelt punkt gælder ikke.



___________________________________________________________________________________________
Produktkode:  VXC72 Produktnavn:  VULCANÒ XC72 Carbon Black Revisionsdato:  29-jan-2018

E-mailadresse: SDS@cabotcorp.com

1.4. Nødtelefon  

Nødtelefon: Se punkt 16
International CHEMTREC: +1 703-741-5970 eller +1-703-527-3887
USA:  CHEMTREC  1-800-424-9300 or 1-703-527-3887

2. FAREIDENTIFIKATION

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen  

Ikke et farligt stof ifølge forordning (EF) 1272/2008 (CLP), ændringer og tilpasninger deraf samt direktiv 67/548/EØF.

2.2. Mærkningselementer

Signalord:
Ingen

Faresætninger:
Ingen

Sikkerhedssætninger
Ingen

2.3. Andre farer  

Dette produkt er klassificeret som farligt ifølge OSHAs farekommunikationsstandard af 2012 fra USA (29 CFR 1910.1200) og
den Canadiske forordning om farlige produkter (HPR) 2015. Signalordet, faresætningen og sikkerhedssætningerne i USA og
Canada er: ADVARSEL Kan danne brændbare støvkoncentrationer i luften. Holdes væk alle antændelseskilder, herunder
varme, gnister og åben ild. Forebyg ophobning af støv for at minimere eksplosionsfaren.

Må ikke udsættes for temperaturer over 300°C. Farlige forbrændingsprodukter kan omfatte kulilte, kuldioxid, svovloxider og
organiske produkter.

Cabot EMEA* Hovedkvarter
CABOT SWITZERLAND GmbH
Mühlentalstrasse 36
8200 Schaffhausen
Schweiz
Tlf.: +41 (0) 52 630 3838
FAX: +41 (0) 52 630 3810

Cabot EMEA* Forretningsservicecenter
101 Mukusalas Street
LV-1004 Riga
Letland
Tlf.: +371 67050700

* Europa, Mellemøsten og Afrika
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Primære eksponeringsveje: Indånding, Kontakt med øjnene, Kontakt med huden

Kontakt med øjnene: Kan forårsage mekanisk irritation. Undgå kontakt med øjnene.

Kontakt med huden: Kan forårsage mekanisk irritation, tilsmudsning og udtørring af huden. Undgå kontakt
med huden. Der er ikke rapporteret tilfælde af sensibilisering hos mennesker.

Indånding: Støv kan irritere luftvejene. Sørg for egnet punktudsugning ved maskinen og på steder,
hvor der kan dannes støv. Se også punkt 8.

Indtagelse: Der forventes ingen utilsigtede sundhedsvirkninger. Se punkt 11.

Kræftfremkaldende egenskaber: Carbon black er anført som et gruppe 2B-stof ifølge IARC (det internationale
kræftforskningscenter) (muligvis kræftfremkaldende for mennesker). Se også punkt 11.

Målorganvirkninger: Lunger, Se punkt 11

Sygdomstilstande, der forværres af
eksponering:

Astma, Luftvejssygdom

Potentielle miljøpåvirkninger: Ingen kendt. Se punkt 12.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

3.1  Stoffer  

Kemisk navn EF-nr.: CAS-nr. vægt-% Klassificering i
henhold til

forordning (EF) nr.
1272/2008 [CLP]

REACH-registrering
snummer

Kønrøg 215-609-9 1333-86-4 100 - 01-2119384822-32

Andre oplysninger:  
Bindestregen (-) betyder ”ikke relevant”

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger  

Kontakt med huden Vask grundigt med sæbe og vand. Søg læge, hvis der opstår symptomer.

Kontakt med øjnene Skyl omgående øjnene med store mængder vand i 15 minutter. Søg læge, hvis der opstår
symptomer.

Indånding Flyt personen til frisk luft, hvis der opstår hoste, åndenød eller andre
vejrtrækningsproblemer.  Søg læge, hvis symptomerne varer ved.  Genopret om
nødvendigt normal vejrtrækning ved hjælp af sædvanlige førstehjælpsforanstaltninger.

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning.  Giv adskillige glas vand, hvis personen er ved bevidsthed.  Giv
aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.

___________________________________________________________________________________________
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4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede  
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Symptomer: De vigtigste kendte symptomer og virkninger er beskrevet i punkt 2 og/eller punkt 11.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig  

Information til læger: Behandles symptomatisk.

5. BRANDBEKÆMPELSE
5.1. Slukningsmidler  

Egnede slukningsmidler: Anvend skum, kuldioxid (CO2), pulver eller vandspray.  En tåge anbefales, hvis der
anvendes vand.

Uegnede slukningsmidler: BRUG IKKE en massiv vandstråle, da den kan sprede og udbrede brand. ANVEND IKKE
højtryksmidler, som kan forårsage en potentielt eksplosiv blanding af støv og luft.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen  

Særlige farer i forbindelse med
kemikaliet:

Det vil ikke nødvendigvis være tydeligt, at carbon black brænder, medmindre materialet
omrøres, og der kommer gløder og/eller gnister til syne. Carbon black, der har været ild i,
skal observeres tæt i mindst 48 timer for at sikre, at der ikke er ulmende materiale til
stede. Forbrænding danner irriterende røg. Produktet er uopløseligt og flyder oven på
vand. Forsøg at inddæmme flydende materiale, hvis det er muligt.

Farlige forbrændingsprodukter: Kulilte (CO). Kuldioxid (CO2). Svolvoxider.

5.3. Anvisninger for brandmandskab  

Særlige personlige værnemidler, der
skal bæres af brandmandskabet

Brug passende beskyttelsesudstyr. I tilfælde af brand anvendes integreret
åndedrætsudstyr.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer  

Sikkerhedsforanstaltninger til
beskyttelse af personer:

FORSIGTIG:  Våd carbon black danner glatte gangflader. Undgå støvdannelse. Sørg for
tilstrækkelig ventilation. Anvend personlige værnemidler. Se også punkt 8.

Til indsatspersonel: Anvend personlige værnemidler som beskrevet i punkt 8.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger  

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Inddæm så vidt muligt det spildte produkt på land. Produktet er uopløseligt og flyder
oven på vand. Ethvert produkt, der når frem til vand, skal inddæmmes. Lokale
myndigheder skal underrettes, hvis udslip ikke kan inddæmmes.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning  

Metoder til inddæmning: Forebyg yderligere lækage eller udslip, hvis dette er sikkert.

Metoder til oprydning: Hvis det spildte materiale indeholder støv eller eventuelt kan danne støv, skal der
anvendes eksplosionssikre støvsugere og/eller rengøringssystemer, der egner sig til
brændbart støv. Brug af støvsuger med højeffektivt partikelluftfilter (HEPA) anbefales.
Undgå at skabe en støvsky ved brug af en børste eller trykluft. Tørfejning frarådes.

___________________________________________________________________________________________
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Vandspray vil danne meget glatte gangarealer og vil ikke medføre tilfredsstillende
fjernelse af forurening med carbon black. Opsamles og overføres til korrekt mærkede
beholdere. Se punkt 13.

6.4. Henvisning til andre punkter  

Henvisning til andre punkter Se punkt 8 for yderligere oplysninger. Se punkt 13 for yderligere oplysninger.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering  

Råd om sikker håndtering: Undgå kontakt med hud og øjne. Undgå støvdannelse. Indånd ikke støv. Sørg for egnet
punktudsugning ved maskinen og på steder, hvor der kan dannes støv. Undgå at skabe en
støvsky ved brug af en børste eller trykluft. Støv kan danne en eksplosiv blanding i luften.

Træf sikkerhedsforanstaltninger mod statiske udladninger. Alle blande- og
forarbejdningsudstyrets metaldele skal jordes/jordforbindes. Sørg for, at alt udstyr er
elektrisk jordet/jordforbundet, før overførselsaktiviteter påbegyndes. Fint støv kan
trænge ind i elektrisk udstyr og kan forårsage kortslutning. Hvis varmearbejde (svejsning,
flammeskæring, osv.) er påkrævet, skal det nærmeste arbejdsområde renses for carbon
black og støv deraf.

Generelle hygiejneregler: Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed  

Opbevaringsbetingelser: Opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Holdes væk fra varme og
antændelseskilder. Må ikke opbevares sammen med stærke oxidationsmidler. Må ikke
opbevares sammen med flygtige kemikalier, da de kan adsorberes på produktet.
Opbevares i korrekt mærkede beholdere.

Carbon black skal ikke klassificeres som et selvopvarmende stof i gruppe 4.2 under UN
testkriterierne. UN-kriterierne for bestemmelse af, om et stof er selvopvarmende, er
imidlertid volumenafhængige, dvs. selvantændelsestemperaturen falder med stigende
volumen. Denne klassificering er ikke nødvendigvis hensigtsmæssig for store
opbevaringsbeholdere.

Før indtrædelse i beholdere og snævre rum, der indeholder carbon black, skal der testes
for tilstrækkeligt oxygen, brandfarlige gasser og potentielt giftige luftforurenende stoffer.
Støvaflejringer må ikke få lov til at samle sig på overflader, da disse kan danne en
eksplosiv blanding, hvis de frigives til atmosfæren i tilstrækkelige koncentrationer.

Materialer, der skal undgås: Stærke oxidationsmidler.

7.3. Særlige anvendelser  

Risikohåndteringsforanstaltninger
(RMM)

I henhold til artikel 14.4 i REACH forordningerne er der ikke udarbejdet et
eksponeringsscenarie, da stoffet ikke anses for at være farligt.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1. Kontrolparametre  

Retningslinjer for eksponering: Nedenstående tabel er et resume.   Fuldstændige oplysninger findes i den specifikke
___________________________________________________________________________________________
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lovgivning.

Kønrøg, CAS RN 1333-86-4: Argentina: 3,5 mg/m3, TWA
Australien: 3,0 mg/m3, TWA inhalerbar
Belgien: 3,6 mg/m3, TWA
Brasilien: 3,5 mg/m3, TWA
Canada (Ontario): 3,0 mg/m3, TWA inhalerbar
Kina: 4,0 mg/m3, TWA; 8,0 mg/m3, STEL
Colombia: 3,0 mg/m3, TWA inhalerbar
Tjekkiet: 2,0 mg/m3, TWA
Finland: 3,5 mg/m3, TWA; 7,0 mg/m3, STEL
Frankrig - INRS: 3,5 mg/m3, TWA/VME inhalerbar
Hong Kong: 3,5 mg/m3, TWA
Indonesien: 3,5 mg/m3, TWA/NAB
Irland: 3,5 mg/m3, TWA; 7,0 mg/m3, STEL
Italien: 3,0 mg/m3, TWA inhalerbar
Japan SOH: 4,0 mg/m3, TWA; 1,0 mg/m3, TWA respirabel
Korea: 3,5 mg/m3, TWA
Malaysia: 3,5 mg/m3, TWA
Holland - MAC: 3,5 mg/m3, TWA inhalerbar
Mexico: 3,5 mg/m3, TWA
Norge: 3,5 mg/m3, TWA
Polen: 4,0 mg/m3 TWA (NDS) (gælder for carbon black indeholdende benzo(a)pyren <35
mg i 1 kg carbon black, inhalerbart støv i alt)
Sverige: 3,0 mg/m3, TWA
Storbritannien - WEL: 3,5 mg/m3, TWA inhalerbar; 7,0 mg/m3, STEL inhalerbar
US ACGIH - TLV: 3,0 mg/m3, TWA inhalerbar
USA OSHA - PEL: 3,5 mg/m3, TWA

BEMÆRK:
(1) Medmindre andet er angivet i form af "respirabel" eller "inhalerbar", repræsenterer eksponeringsgrænsen en "total" værdi.
Det er påvist, at den inhalerbare eksponeringsgrænse er næsten en faktor 3 mere restriktiv end den totale eksponeringsgrænse.
(2) På deres anlæg på globalt plan opfylder Cabot Corporation US ACGIH totale grænseværdi på 3,0 mg/m3 TWA inhalerbar.

AGW: Arbeitsplatzgrenzwert (arbejdspladsgrænseværdi)
INRS: Institut National de Recherche et de Securite (the nationale institut for forskning og sikkerhed)
MAC: Maximaal Aanvaarde Concentraties (maksimal tilladt koncentration)
MHLW: Ministry of Health, Labor and Welfare (sundhed-, arbejds- og velfærdsministerium)
NABS: Nilai Ambang Batas (maximaal drempelniveaus)
NDS: Najwyzsze dopuszczalne stezenie (8-timers grænse for erhvervsmæssig eksponering)
OEL: Erhvervsmæssig eksponeringsgrænse
PEL: Permissible Exposure Limit (tilladelig eksponeringsgrænse)
SOH: Society of Occupational Health (selskab for sundhed på arbejdspladsen)
STEL: Short Term Exposure Limit (korttidseksponeringsgrænse)
TLV: Threshold Limit Value (tærskelgrænseværdi)
TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe (tekniske regler for farlige materialer)
TWA: Time Weighted Average (tidsvægtet gennemsnit)
US ACGIH: United States American Conference of Governmental Industrial Hygienists (amerikansk arbejdsmiljøorganisation)
US OSHA: United States Occupational Safety and Health Administration (det amerikanske arbejdsmiljøtilsyn)
VME: Valeur Moyenne d'Exposition (gennemsnitligt eksponeringsniveau)
WEL: Workplace Exposure Limit (eksponeringsgrænse på arbejdspladsen)
VLA-ED: Valor límite ambiental de exposicíon diaria (miljømæssig værdi af grænse for daglig eksponering)

Derived No Effect Level (udledt
nuleffektniveau) (DNEL)

Som det kræves ifølge EU’s forordning om registrering, vurdering og godkendelse af samt
begrænsninger for kemikalier (REACH) har REACH-konsortiet for carbon black (som Cabot
Corporation er medlem af) udviklet et udledt nuleffektniveau (DNEL) for carbon black på
2 mg/m3 inhalerbar baseret på sundhedsstudier med mennesker og 0,5 mg/m3 respirabel

___________________________________________________________________________________________
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på dyreforsøg.

Beregnet nuleffektkoncentration
(PNEC)

Ikke relevant.

8.2. Eksponeringskontrol  

Tekniske sikkerhedsforanstaltninger: Sørg for tilstrækkelig udluftning til at holde eksponeringen under de erhvervsmæssige
grænser. Sørg for egnet punktudsugning ved maskinen og på steder, hvor der kan dannes
støv.

Personlige værnemidler [PV]

Åndedrætsværn: Et godkendt luftrensende åndedrætsværn (APR) for partikulært materiale kan være
tilladeligt, hvor luftbårne koncentrationer forventes at overstige erhvervsmæssige
eksponeringsgrænser.   Luftrensende åndedrætsværn yder begrænset beskyttelse.  Brug
et luftforsynet åndedrætsværn med overtryk, hvis der er nogen mulighed for
ukontrolleret frigivelse, eksponeringsniveauerne er ukendte eller enhver omstændighed,
hvor luftrensende åndedrætsværn måske ikke yder tilstrækkelig beskyttelse.  Brug af
åndedrætsværn kan omfatte et fuldstændigt luftvejsbeskyttelsesprogram i henhold til
nationale standarder og den aktuelle bedste praksis.    Følgende organer/organisationer
godkender åndedrætsværn og/eller kriterier for luftvejsbeskyttelsesprogrammer:   USA:
NIOSH-godkendelse under 42 CFR 84 påkrævet. OSHA (29 CFR 1910.134). ANSI
Z88.2-1992 (luftvejsbeskyttelse).EU:  CR592 guidelines for valg og brug af
åndedrætsværn.Tyskland:  DIN/EN 143 Åndedrætsværn til støvede
materialer.Storbritannien:  BS 4275 Anbefalinger vedrørende valg, anvendelse og
vedligeholdelse af åndedrætsværn.  HSE Guidance Note HS (G)53 Åndedrætsværn.

Beskyttelse af hænder: Bær beskyttelseshandsker for at undgå tilsmudsning af hænderne. Brug
beskyttelsesbarrierecreme før produktet håndteres. Vask hænder og anden eksponeret
hud med mild sæbe og vand.

Beskyttelse af øjne/ansigt Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Bær sikkerhedsbriller med sideskærme (eller
helbrille).

Beskyttelse af huden og kroppen: Bær egnet beskyttelsesbeklædning. Vask tøjet dagligt. Arbejdstøj må ikke tages med ud af
arbejdspladsen.

Andet: Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis.
Der skal være øjenskyllestation og nødbruser i nærheden.

Foranstaltninger til begrænsning af
eksponering af miljøet:

I overensstemmelse med alle lokale love og krav om tilladelse.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Tilstandsform: Fast stof Lugt: Ingen.
Udseende: Sort pulver eller piller Lugttærskel: Ikke relevant
Farve: Sort

Egenskab Værdier  Bemærkninger  • Metode  
pH: 2-11 2-4 (oxideret carbon black) og 4-11 (ikke-oxideret carbon black),

50 g/l vand, 20 ºC (68 ºF), ASTM 1512

___________________________________________________________________________________________
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10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet  

10.2. Kemisk stabilitet  

Smeltepunkt/frysepunkt: Ikke relevant
Kogepunkt/kogepunktsinterval
:

Ikke relevant

Fordampningshastighed: Ikke relevant
Damptryk: Ikke relevant
Dampmassefylde: Ikke relevant
Massefylde: 1.7-1.9  g/cm3 @ 20 °C
Bulkdensitet: 200-680  kg/m3 (Piller)

20-380  kg/m3 (pulver)
Relativ massefylde 20 °C: 1.7-1.9
Vandopløselighed: Uopløselig
Opløselighed: Uopløselig
Partitionkoefficient
(n-oktanol/vand):

Ikke relevant

Dekomponeringstemperatur: Ikke relevant
Viskositet: Ikke relevant
Kinematisk viskositet: Ikke relevant
Dynamisk viskositet: Ikke relevant
Oxiderende egenskaber: Ikke relevant
Blødgøringspunkt: Ikke relevant
VOC (flygtige organiske
forbindelser) indhold (%):

Der foreligger ingen oplysninger

% flygtig (efter volumen): Der foreligger ingen oplysninger
% flygtig (efter vægt): <  2.5% (950 ºC) ikke-oxideret carbon black

2 - 8% (oxideret carbon black)
Overfladespænding: Der foreligger ingen oplysninger
Eksplosive egenskaber: Støv kan danne en eksplosiv blanding i luften
Flammepunkt: Ikke relevant
Antændelighed (fast stof,
luftart):

Der foreligger ingen oplysninger

Antændelsesgrænse i luft: Der foreligger ingen oplysninger
Eksplosionsgrænser i luft - øvre (g/m3): Der foreligger ingen oplysninger
Eksplosionsgrænser i luft - nedre (g/m3): 50  g/m3 støv
Selvantændelsestemperatur: >  140  °C (transport) IMDG-kode
Mindste selvantændelsestemperatur: 500  °C (BAM-ovn) VDI 2263 (sky)
Minimal antændelsesenergi: > 10,000  mJ VDI 2263
Antændelsesenergi: Der foreligger ingen oplysninger
Maksimalt absolut eksplosionstryk: 10 bar VDI 2263 10 bar ved et begyndelsestryk på 1 bar.  Højere

begyndelsestryk vil give højere eksplosionstryk
Maksimal trykstigningsrate: 30 - 400  bar/sek VDI 2263 og ASTM E1226-88
Udbrændingshastighed: >  45  sekunder (skal ikke klassificeres som "meget brandfarlig" eller "let

antændelig")
Kst-værdi: Der foreligger ingen oplysninger
Støveksplosionsklassificering: ST1

Reaktivitet: Kan reagere eksotermt ved kontakt med stærke oxidationsmidler.

___________________________________________________________________________________________
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Stabilitet: Stabil under de anbefalede håndterings- og opbevaringsforhold.

Eksplosionsdata  

Følsomhed over for mekaniske
påvirkninger:

Udsættes ikke for mekanisk påvirkning

Følsomhed over for statisk
elektricitet:

Støv kan danne en eksplosiv blanding i luften. Undgå støvdannelse. Undgå at skabe en
støvsky ved brug af en børste eller trykluft. Træf sikkerhedsforanstaltninger mod statiske
udladninger. Alle blande- og forarbejdningsudstyrets metaldele skal jordes/jordforbindes.
Sørg for, at alt udstyr er elektrisk jordet/jordforbundet, før overførselsaktiviteter
påbegyndes.

10.3. Risiko for farlige reaktioner  

Farlig polymerisation: Farlig polymerisation forekommer ikke.

Risiko for farlige reaktioner: Ingen under normal forarbejdning.

10.4. Forhold, der skal undgås  

Forhold, der skal undgås: Må ikke udsættes for temperaturer over 300°C. Holdes væk fra varme og
antændelseskilder. Undgå støvdannelse.

10.5. Materialer, der skal undgås  

Materialer, der skal undgås: Stærke oxidationsmidler

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter  

Farlige nedbrydningsprodukter: Kulilte (CO), Kuldioxid (CO2), Svovloxider, Organiske forbrændingsprodukter

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet

Oral LD50: LD50/oral/rotte = > 8000 mg/kg. (Svarer til OECD TG 401).

Indånding LC50: Ingen data tilgængelige

Dermal LD50: Ingen data tilgængelige

Hudætsning/-irritation: Kanin: ikke irriterende. (Svarer til OECD TG 404). Ødem = 0 (maks. opnåelig
irritationsscore: 4). Erytem = 0 (maks. opnåelig irritationsscore: 4).
Vurdering: Ikke irriterende for huden.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Kanin: ikke irriterende. (OECD TG 405). Cornea: 0 (maks. opnåelig irritationsscore: 4). Iris:
0 (maks. opnåelig irritationsscore: 2). Conjunctivae: 0 (maks. opnåelig irritationsscore: 3).
Kemose: 0 (maks. opnåelig irritationsscore: 4). par
Vurdering: Ikke irriterende for øjnene.

Sensibilisering: Marsvinehud (Buehler-test): Ikke sensibiliserende (OECD TG 406). par
Vurdering: Ikke sensibiliserende hos dyr. Der er ikke indberettet tilfælde af sensibilisering
hos mennesker.

___________________________________________________________________________________________
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Kimcellemutagenicitet  In Vitro

Carbon black er ikke egnet til at blive testet på bakterier (Ames test) og andre in
vitro-systemer pga. dets uopløselighed. Ved test af carbon black-ekstrakter i organiske
opløsningsmidler har resultaterne dog ikke vist mutagene virkninger. Carbon
black-ekstrakter i organiske opløsningsmidler kan indeholde spor af polycykliske
aromatiske hydrocarboner (PAH). Et studie, der undersøgte biotilgængeligheden af disse
PAH, viste at PAH er meget tæt bundet til carbon black og ikke biotilgængelige. (Borm,
2005)

 In Vivo

I en eksperimentel undersøgelse blev der rapporteret om mutationsforandringer i
hprt-genet i alveoleepitel hos rotter efter eksponering ved indånding for carbon black.
Denne observation menes at være rottespecifik og en følge af “lungeoverbelastning”
(Driscoll, 1997), som medførte kronisk inflammation og frigivelse af reaktive oxygenarter.
Dette anses for at være en sekundær genotoksisk virkning, og carbon black anses således
ikke i sig selv for at være mutagent, par
Vurdering:   In vivo mutagenicitet hos rotter forekommer ved mekanismer, der er
sekundære til tærskelvirkningen og er en følge af ”lungeoverbelastning”, som medfører
kronisk inflammation og frigivelse af genotoksiske oxygenarter. Denne mekanisme anses
for at være en sekundær genotoksisk virkning, og carbon black anses således ikke i sig
selv for at være mutagent.

Kræftfremkaldende egenskaber  DYRETOKSICITET:

Rotte, oral, varighed 2 år.
Virkning:  ingen tumorer.

Mus, oral, varighed 2 år.
Virkning:  ingen tumorer.

Mus, dermal, varighed 18 måneder.
Virkning:  ingen hudtumorer.

Rotte, indånding, varighed 2 år.
Målorgan:  lunger.
Virkning:  inflammation, fibrose, tumorer.

Bemærk:  Tumorer i rottelunger anses for at være relateret til ”lungeoverbelastning”
snarere end en specifik kemisk virkning af carbon black i sig selv i lungerne.  Disse
virkninger hos rotter er blevet indberettet i mange studier af andre dårligt opløselige
uorganiske partikler og synes at være specifikke for rotter (ILSI, 2000).  Der er ikke
observeret tumorer hos andre arter (dvs. mus og hamster) for carbon black eller andre
dårligt opløselige partikler under lignende omstændigheder og undersøgelsesbetingelser.

 MORTALITETSSTUDIER (DATA FRA MENNESKER):

Et studie af arbejdstagere, der arbejder med fremstilling af carbon black i Storbritannien
(Sorahan, 2001) fandt en øget risiko for lungekræft på to af de fem undersøgte anlæg,
men stigningen var ikke relateret til carbon black-dosen.  Forfatterne vurderede således
ikke, at den forhøjede risiko for lungekræft skyldtes eksponering for carbon black.  Et tysk
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studie af arbejdstagere, der arbejder med carbon black på ét anlæg (Morfeld, 2006;
Buechte, 2006) fandt en lignende stigning i risikoen for lungekræft, men ligesom Sorahan,
2001 (studiet i Storbritannien) fandt de ingen sammenhæng med eksponeringen for
carbon black.  Et stort amerikansk studie af 18 anlæg fandt en reduceret risiko for
lungekræft hos arbejdstagere, der arbejder med fremstilling af carbon black (Dell, 2006).
Baseret på disse studier konkluderede arbejdsgruppen af februar 2006 hos det
internationale kræftforskningscenter (International Agency for Research on Cancer
(IARC)), at beviserne fra mennesker på kræftfremkaldende egenskaber var utilstrækkelige
(IARC, 2010).

Siden IARC’s evaluering af carbon black har Sorahan og Harrington (2007) genanalyseret
studiedataene fra Storbritannien ved anvendelse af en alternativ eksponeringshypotese
og fundet en positiv sammenhæng med eksponering for carbon black på to af de fem
anlæg. Den samme eksponeringshypotese blev anvendt af Morfeld og McCunney (2009)
på den tyske kohorte, og de fandt til gengæld ingen sammenhæng mellem eksponeringen
for carbon black og risikoen for lungekræft og dermed ingen støtte for den alternative
eksponeringshypotese, der blev anvendt af Sorahan og Harrington.

Samlet set er der som følge af disse detaljerede undersøgelser ikke fundet en
årsagsmæssig sammenhæng mellem eksponering for carbon black og kræftrisiko hos
mennesker.

 IARC CANCERKLASSIFICERING:

I 2006 genbekræftede IARC sine fund fra 1995, som viste, at der er ”utilstrækkelige
beviser” fra sundhedsstudier med mennesker til at vurdere, om carbon black forårsager
kræft hos mennesker.  IARC konkluderede, at der var ”tilstrækkelige beviser” fra
dyreforsøg for, at carbon black har kræftfremkaldende egenskaber.   IARC’s samlede
evaluering er, at carbon black er “muligvis kræftfremkaldende for mennesker (gruppe
2B)”.  Denne konklusion var baseret på IARC’s retningslinjer, der som hovedregel kræver
en sådan klassificering, hvis en art udviser kræftfremkaldelse i to eller flere dyreforsøg
(IARC, 2010).

Opløsningsmiddelekstrakter af carbon black blev anvendt i ét studie med rotter, hvor der
blev fundet hudtumorer efter dermal applicering, og flere studier med mus, hvor der blev
fundet sarkomer efter subkutan injektion.  IARC konkluderede, at der var ”tilstrækkelige
beviser” for at carbon black-ekstrakter kan forårsage kræft hos dyr (gruppe 2B).

ACGIH KRÆFTKLASSIFICERING:

Bekræftet kræftfremkaldende for dyr med ukendt relevans for mennesker
(kræftfremkaldende i kategori A3).

 VURDERING:

Når retningslinjerne for selvklassificering under det globale harmoniserede system for
klassificering og mærkning af kemikalier anvendes, er carbon black ikke klassificeret som
kræftfremkaldende.  Lungetumorer induceres hos rotte som følge af gentagen
eksponering for inaktive, dårligt opløselige partikler som carbon black og andre dårligt
opløselige partikler. Tumorer hos rotter skyldes en sekundær ikke-genotoksisk
mekanisme , der er knyttet til fænomenet lungeoverbelastning.  Dette er en artsspecifik
mekanisme, der har tvivlsom relevans for klassificering hos mennesker. Som støtte for
denne holdning angiver CLP-vejledningen for specifik målorgantoksicitet – gentagen
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eksponering (STOT-RE) lungeoverbelastning under mekanismer, der ikke er relevante for
mennesker.  Sundhedsstudier med mennesker viser, at eksponering for carbon black ikke
øger risikoen for kræftfremkaldelse.

Reproduktions- og
udviklingstoksicitet:

 VURDERING: Der er ikke indberettet virkninger på reproduktionsorganer eller
fosterudvikling i toksicitetsforsøg med dyr ved langvarig gentagen dosering.

STOT - enkelt eksponering:  VURDERING: Baseret på tilgængelige data forventes specifik målorgantoksicitet ikke
efter engangseksponering oralt, ved indånding eller dermalt.

STOT - gentagen eksponering:  DYRETOKSICITET:

Toksicitet ved gentagen dosering: Indånding (rotte), 90 dage, Nuleffektkoncentration
(NOAEC) = 1,1 mg/m3 (respirabel).  Målorganvirkninger ved højere doser er
lungeinflammation, -hyperplasi og -fibrose.

Toksicitet ved gentagen dosering: oral (mus), 2 år, nuleffektniveau (NOEL) = 137 mg/kg
(kropsvægt)

Toksicitet ved gentagen dosering: oral (rotte), 2 år, NOEL = 52 mg/kg (kropsvægt)

Selvom carbon black fremkalder lungeirritation, celleformering, fibrose og lungetumorer
hos rotter under forhold med "lungeoverbelastning", er der beviser for, at denne reaktion
hovedsageligt er en artsspecifik reaktion, der ikke er relevant for mennesker.

 MORBIDITETSSTUDIER (data fra mennesker):

Resultaterne af epidemiologiske studier af arbejdstagere, der arbejder med fremstilling af
carbon black, tyder på, at kumulativ eksponering for carbon black kan medføre små,
ikke-kliniske forringelser af lungefunktionen.  Et amerikansk studie af respiratorisk
morbiditet tydede på et fald på 27 ml i FEV1 som følge af en tidsvægtet gennemsnitlig
(TWA) daglig eksponering på 1 mg/m3 i 8 timer (inhalerbar fraktion) over en periode på
40 år (Harber, 2003).  En tidligere europæisk undersøgelse tydede på, at eksponering for
1 mg/m3 (inhalerbar fraktion) carbon black over et arbejdsliv på 40 år ville medføre et
fald på 48 ml i FEV1 (Gardiner, 2001).  Estimaterne fra begge studier var dog kun på
grænsen til at være statistisk signifikante.  Den normale aldersrelaterede forringelse over
en lignende periode ville være ca. 1200 ml.

I det amerikanske studie indberettede 9 % af gruppen af ikke-rygere med den højeste
eksponering (mod 5 % af den ikke-eksponerede gruppe) symptomer, der stemte overens
med kronisk bronkitis.  I det europæiske studie var der metodemæssige begrænsninger i
administration af spørgeskemaet, der sætter grænser for de konklusioner, der kan drages
om indberettede symptomer.  Dette studie antydede dog en kobling mellem carbon black
og små opaciteter på brystkassefilm med ubetydelig virkning på lungefunktionen.

 INDÅNDINGSVURDERING:

Når retningslinjerne for selvklassificering under GHS anvendes, er carbon black ikke
klassificeret under STOT-RE for lungevirkninger.  Klassificering er ikke berettiget på
grundlag af den unikke reaktion hos rotter, som skyldes ”lungeoverbelastning” efter
eksponering for dårligt opløselige partikler såsom carbon black.  Mønsteret for
lungevirkninger hos rotter, såsom inflammation og fibrotiske reaktioner, observeres ikke
hos andre gnaverarter, ikke-menneskelige primater eller menneskeer under lignende
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eksponeringsforhold. Lungeoverbelastning synes ikke at være relevant for menneskers
sundhed.  Samlet set har de epidemiologiske besviser fra veludførte undersøgelser ikke
vist nogen årsagsmæssig sammenhæng mellem eksponering for carbon black og risikoen
for ikke-malign luftvejssygdom hos mennesker. En STOT-RE-klassificering for carbon black
efter gentagen eksponering ved indånding er ikke berettiget.

 ORAL VURDERING:

Baseret på de foreliggende data forventes specifik målorgantoksicitet ikke efter gentagen
oral eksponering.

 DERMAL VURDERING:

Baseret på de foreliggende data og de fysisk-kemiske egenskaber (uopløselighed, lavt
absorptionspotentiale) forventes specifik målorgantoksicitet ikke efter gentagen dermal
eksponering.

Aspirationsfare:  VURDERING: Baseret på industriel erfaring og tilgængelige data, forventes der ingen
aspirationsfare.

12. MILJØOPLYSNINGER

12.1. Toksicitet 

Akvatisk toksicitet: Fisk (Brachydanio rerio):  LC50 (96 t) > 1.000 mg/l.  (Metode: OECD 203).Daphnia magna:
EC50 (24 t) > 5.600 mg/l.  (Metode: OECD 202).Alger (Scenedesmus subspicatus):  EC50
(72 t) > 10.000 mg/l.Alger (Scenedesmus subspicatus):  NOEC >= 10.000 mg/L.(Metode:
OECD 201) Aktiveret slam:  EC0 (3 t) >= 800 mg/l.  (Metode: DEV L3 TTC-test).

12.2. Persistens og nedbrydelighed 

Metoderne til bestemmelse af bionedbrydelighed er ikke relevante for uorganiske stoffer

12.3. Bioakkumulationspotentiale 

Forventes ikke på grund af stoffets fysisk-kemiske egenskaber.

12.4. Mobilitet i jord 

Mobilitet:  Forventes ikke at migrere. Uopløselig.

12.5. Resultater af PBT- og 
vPvB-vurdering 

Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerende eller toksisk (PBT). Dette stof anses ikke for at være meget
persistent eller meget bioakkumulerende (vPvB).

12.6. Andre negative virkninger 

___________________________________________________________________________________________
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13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne i dette punkt vedrører produktet, som det forsendes i sin tilsigtede sammensætning, som
beskrevet i punkt 3 i dette sikkerhedsdatablad. Forurening eller forarbejdning kan ændre affaldsegenskaber og -krav.
Bestemmelser kan også gælde tomme beholdere, foringer eller skyllevæske. Statslige/regionale eller lokale bestemmelser kan
afvige fra forbundsstatslige bestemmelser.

Liste over affaldskoder: EU affaldskode nr. 61303

13.1. Metoder til affaldsbehandling  

Affald fra rester/ubrugte produkter Affald må ikke udledes i kloakker. Produktet kan, som det leveres, brændes i egnede
forbrændingsanlæg eller skal bortskaffes i henhold til de bestemmelser, der er udstedt af
de relevante forbundsstatslige, statslige og lokale myndigheder.  Samme hensyn skal
tages til beholdere og emballage.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Syv (7) typer ASTM reference-carbon black blev testet ifølge UN-metoden, selopvarmende faste stoffer, og fandtes at være
"ikke et selvopvarmende stof af klasse 4.2"; samme typer carbon black blev testet ifølge UN-metoden "ikke let antændeligt fast
stof af klasse 4.1"; under de nuværende FN-anbefalinger om transport af farligt gods.

Følgende organisationer klassificerer ikke carbon black som "farligt gods", hvis det er "carbon, ikke-aktiveret, mineral
oprindelse". Carbon black fra Cabot opfylder denne definition.

DOT 
14.1  UN/ID-nr. Ikke reguleret
14.2  Forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret
14.3  Fareklasse Ikke reguleret
14.4  Emballagegruppe Ikke reguleret

IMDG 
14.1  UN/ID-nr. Ikke reguleret
14.2  Forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret
14.3  Fareklasse Ikke reguleret
14.4  Emballagegruppe Ikke reguleret

RID 
14.1  UN/ID-nr. Ikke reguleret
14.2  Forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret
14.3  Fareklasse Ikke reguleret
14.4  Emballagegruppe Ikke reguleret

ADR 
14.1  UN/ID-nr. Ikke reguleret
14.2  Forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret
14.3  Fareklasse Ikke reguleret
14.4  Emballagegruppe Ikke reguleret

ICAO (luft) 
14.1  UN/ID-nr. Ikke reguleret
14.2  Forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret
___________________________________________________________________________________________
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14.3  Fareklasse Ikke reguleret
14.4  Emballagegruppe Ikke reguleret

IATA 
14.1  UN/ID-nr. Ikke reguleret
14.2  Forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret
14.3  Fareklasse Ikke reguleret
14.4  Emballagegruppe Ikke reguleret

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø  

Den Europæiske Union 

Fareangivelse:  Ikke et farligt stof ifølge forordning (EF) 1272/2008 (CLP), ændringer og tilpasninger deraf samt direktiv
67/548/EØF.

EU-fødevarekontaktoplysninger:  Dette produkt kan være acceptabelt for anvendelser, der kommer i kontakt med mad.  Men
på grund af variationer i de nationale regler inden for den Europæiske Union skal den enkelte medlemsstats relevante love
konsulteres.  Kontakt Cabot-salgschefen i dit område for mere specifik information.

Farmaceutisk anvendelse:  Ikke tilladt.

Nationale bestemmelser 

Internationale fortegnelser 

 TSCA  - United States Toxic Substances Control Act del 8(b) Inventory (amerikansk
fortegnelse iflg. lov om kontrol med giftige stoffer)

I overensstemmelse

 DSL/NDSL  - Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige
stoffer)/Non-Domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer)

I overensstemmelse

 EINECS/ELINCS  - Den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer/Den
europæiske liste over anmeldte kemiske stoffer

I overensstemmelse

 ENCS  - Japan Existing and New Chemical Substances (markedsførte og nye kemiske
stoffer for Japan)

I overensstemmelse

 IECSC  - China Inventory of Existing Chemical Substances (fortegnelse over markedsførte
kemiske stoffer for Kina)

I overensstemmelse

 KECL  - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og
evaluerede stoffer for Korea)

I overensstemmelse

 PICCS  - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (fortegnelse over
kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne)

I overensstemmelse

 AICS  - Australian Inventory of Chemical Substances (australsk fortegnelse over kemiske
stoffer)

I overensstemmelse

 NZIoC  - New Zealand Inventory of Chemicals (fortegnelse over kemikalier for New
Zealand)

I overensstemmelse

 TCSI  - Taiwan Chemical Substances Inventory (taiwanske fortegnelse over kemiske I overensstemmelse

Tyskland  Vandfareklasse (WGK) nwg (ikke farligt for vandmiljøet) WGK ID Nr.: 1742

Schweizisk giftklasse:
--   (testet og fundet ikke giftigt): G-8938

___________________________________________________________________________________________

Side  15 / 17



___________________________________________________________________________________________
Produktkode:  VXC72 Produktnavn:  VULCANÒ XC72 Carbon Black Revisionsdato:  29-jan-2018

stoffer)

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 

EU-kemikaliesikkerhedsvurdering:  Der er udført en kemikaliesikkerhedsvurdering i henhold til artikel 14.1 i
REACH-forordningen.

EU-eksponeringsscenarier:  I henhold til artikel 14.4 i REACH forordningerne er der ikke udarbejdet et eksponeringsscenarie, da
stoffet ikke anses for at være farligt.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Kønrøgekstrakter:
Fremstillet carbon black indeholder generelt mindre end 0,1 % solvent-ekstraherbare polycykliske aromatiske hydrocarboner
(PAH).  Indholdet af solvent-ekstraherbar PAH afhænger af flere faktorer, herunder, men ikke begrænset til,
fremstillingsprocessen, de ønskede produktspecifikationer og den analyseprocedure, der anvendes til at måle og identificere
solvent-ekstraherbare materialer. Spørgsmål vedrørende PAH-indholdet i carbon black og analyseprocedurerne skal rettes til
carbon black-leverandøren

Kosmetisk anvendelse:
Cabot Corporation støtter ikke brugen af dette produkt til nogen form for kosmetisk anvendelse

___________________________________________________________________________________________
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Ansvarsfraskrivelse:
De fremlagte oplysninger er baseret på information, som af Cabot Corporation menes at være nøjagtige.  De har ikke til formål
at stille nogen garanti, hverken udtrykkelig eller stiltiende.  Oplysningerne gives udelukkende til information og overvejelse, og
Cabot påtager sig intet juridisk ansvar for brugen deraf eller tilliden dertil. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem
oplysningerne i det ikke-engelsksprogede dokument og det tilsvarende engelsksprogede dokument, har den engelsksprogede
version forrang.
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Cabot Italiana S. P. A.
Via Baiona, 190
48100 Ravenna
ITALIEN
Tlf:  39 (0544) 519511
Fax:  39 (0544) 451946/451944

Cabot Carbone, SAS
Route Departementale 173
B. P. 24
76170 Lillebonne
FRANKRIG
Tlf:  33 (2) 35 394 400
Fax:  33 2 35 399 701

Cabot B. V.
Botlekstraat 2
3197 KA Botlek Rt.
HOLLAND
Tlf: 31 (181) 291888
Fax:  31 (181) 291783

CS Cabot Spol S. R. O.
Masary Kova 753
75727 Valasske Mezirici
TJEKKIET
Tlf: +420 (651) 681 111
Fax:  +420 (651) 611 205
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