
सुधा�रत 26.02.2021 
12.08.2019 या तारखे�ा द�ऐवजाची जागा घेते 

EU-CLP-RCB BC-MARATHI  पृ� 1 / 15 
 

 
 

सुरि�ततािवषयक डेटा पत्रक 
िनयम (ईसी) क्र. 1907/2006 (आरईएसीएच), अनु�ेद 31 

 

काब�न �ॅक 
 

िवभाग 1: पदाथ�/िमश्रण  आिण  कंपनी/औ�ोिगक संस्था ओळखणे 
1.1 उ�ादनाची अिभ�ापक 
 रसायनाचे नाव:  काब�न �ॅक 
 
 सीएएस क्रमांक:  1333-86-4 
 
 आरईएसीएच नोदंणी क्र.: 01-2119384822-32-XXXX 
 
 ईआयएनईसीएस-आरएन:  215-609-9 
 
 अिभ�ापकाचे अ� माग�:  
 

Birla Carbon™ 

3007 
3031 
3034 
3035 
3041 
3051 
3066 
3104 
3106 

 
1.2 पदाथ� िकंवा िमश्रणाचे संबंिधत ओळखलेले उपयोग आिण न कर�ाचा सल्ला िदला जातो असे उपयोग 
 संबंिधत ओळखलेले उपयोग: �ा��क आिण रबर यां�ाक�रता अॅिडिट�; रंगकण; रासायिनक रीज�, बॅटरी, रीफॅ्र�री, 

इ.क�रता अॅिडिट�, िविवध. 
  
 क� नयेत असे उपयोग:  माणसांक�रता टॅटू�ा रंगातील रंगकण. 
 
1.3 सुरि�ततािवषयक डेटा पत्रका�ा पुरवठादारांचे तपशील 
 उ�ादक:  िवभाग 16 पाहा 
    िबला� काब�न यू.एस.ए., इंक. 
    1800 वे� ओक कॉम� कोट�  
    मॅ�रएटा, जॉिज�या 30062, यूएसए 
    +1 (800) 235-4003 िकंवा +1 (770) 792-9400 
  
 ईमेल प�ाः  BC.HSE@adityabirla.com 
  
 आणीबाणीचे दूर�नी क्रमांक: केमट� ेक - +1-703-741-5500    
    

ऑ���या +43 1 406 43 43 डे�ाक�  +82 12 12 12 हंगेरी +36 80 201 199 िलथुआिनया +370 5 236 20 52 

mailto:BC.HSE@adityabirla.com
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बेिल्जयम +352 8002 5500 इ�ोिनया +372 626 93 90 आइसलंड 543 2222 ल�ंमबग� +352 8002 5500 

बल्गे�रया +359 2 9154 233 िफनलंड 09 471977 आयल� ड +353 01 809 2566 पोतु�गाल 808 250 143 

क्रोएिशया +385 1 23 48 342 फ्रा� +33 01 45 42 59 59 इटली +39 0321 798 211 रोमेिनया +40213183606 

झेक �रप��क +420 224 919 293 जम�नी +49 511 959 350 लाटिवया +371 67042473 �ेन  +34 91 562 04 20 

 
    
िवभाग 2: धोका(के) ओळखणे 

2.1 पदाथ� िकंवा िमश्रण यांचे वग�करण 
 युरोिपयन युिनयन:  िनयमन (ईसी) क्र. 1272/2008 (सीएलपी) नुसार धोकादायक पदाथ� नाही. 
  
2.2 लेबल घटक 
 िप�ोगॅ्रम:   काहीही नाही 
  
 इशारा श�:   काहीही नाही 
   
 धो�ाचे िनवेदन:   काहीही नाही 
 
 खबरदारीचे िनवेदन:  काहीही नाही 
 
2.3 इतर धोके 

या पदाथा�चे युनायटेड �ेट्स 2012 ओएसएचए हॅझाड�  क�ुिनकेशन �ँडड�  (29 सीएफआर 1910.1200) आिण कॅनेिडयन 
हॅझाड�स प्रॉड�्स रे�ुलेशन (एचपीआर) 2015 यां�ा�ारे �लनशील धूळ �णून वग�करण कर�ात आले आहे. युनायटेड 
�ेट्स आिण कॅनडा येथील इशारा श�, धोकािवषयक िनवेदन आिण खबरदारीिवषयक िनवेदने अशी आहेत: इशारा हवेम�े 
�लनशील धुळीचे प्रमाण वाढू शकते. उ�ता, िठण�ा आिण �ाला यां�ासह सव� प्र�लना�ा �ोतांपासून लांब ठेवा. 
�ोटाचा धोका कमीत कमी कर�ासाठी धूळ साठू देऊ नका. 300°से �ा वरील तापमानाला अनावृ� क� नका. �लना�ा 
धोकादायक उ�ादनाम�े काब�न मोनॉ�ाईड, काब�न डायॉ�ाईड, सल्फर आिण स�द्रीय उ�ादनांची ऑ�ाईड यांचा समावेश 
असू शकतो. 

 
 डोळाः या�ामुळे उलटवता येणारी यांित्रक जळजळ िनमा�ण होऊ शकते. 
 
 �चाः या�ामुळे �चेची यांित्रक कारणाने जळजळ, ती खराब होणे आिण कोरडी पडणे हे होऊ शकते. 

माणसांम�े संवेदनशील बन�ाची कोणतीही प्रकरणे कळवली गेलेली नाहीत. 
 
 नाकावाटे आत घेणे:धूळ ही �वसनमागा�क�रता �ोभ उ�� करणारी असू शकते. स्थािनक बा�माग� (एक्झॉ�) वायुिवजन पुरवा. 

िवभाग 8 पाहा. 
 
 अंतग्र�हण: आरो�ावर िवपरीत प�रणाम हो�ाची अपे�ा नाही.  
 
 कािस�नोजेिनिसटी (सा�ा पेशीमंधून कक� रोगग्र� पेशी तयार कर�ाची �मता): 

काब�न �ॅक हे इंटरनॅशनल एज�ी फॉर रीसच� ऑन कॅ�र (आयएआरसी)�ारे गु्रप 2बी पदाथ� 
(संभवतः माणसांक�रता कािस�नोजेिनक) �णून सूिचब� आहे. िवभाग 11 पाहा. 
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िवभाग 3: संरचना/घटकपदाथा�िवषयी मािहती 
3.1 पदाथ� 
 3.1.1 काब�न �ॅक (अॅमॉफ� स) 100% 
  
 3.1.2 सीएएस क्रमांक:  1333-86-4 
  
 3.1.3 ईआयएनईसीएस-आरएन: 215-609-9 
 
िवभाग 4: प्रथमोपचार उपाय 

4.1 प्रथमोपचार उपायांचे वण�न 
 नाकावाटे आत घेणे: बािधत ��ीला मोक�ा हवेम�े घेऊन जा. आव�यक असल्यास प्रमािणत प्रथमोपचार 

उपायांनी सामा� �वसन पुनस्था�िपत करा. 
  
 �चाः   �चा सौ� साबण आिण पा�ाने धुवा. ल�णे तशीच रािहल्यास, वै�कीय मदत �ा. 
  

 डोळाः   पाप�ा उघ�ा ठेवून मो�ा प्रमाणात पा�ाने डोळे �व�स्थत धुवा. ल�णे िवकिसत झाल्यास, 
वै�कीय मदत �ा. 

  
 अंतग्र�हण:  उल�ा काढू नका. शु�ीवर असल्यास, अनेक ग्लास भ�न पाणी �ा. बेशु� ��ीला तोडंावाटे 

कधीही काहीही देऊ नका. 
 
4.2 सवा�त मह�ाची ल�णे, तीव्र आिण उशीरा होणारी अशी दो�ी 
 ल�णेः  �वसायासंबंिधत अनावृ�ी मया�दां�न अिधक प्रमाणात अनावृ�ी झाल्यास डोळे आिण �वसनमागा�म�े �ोभ उ�� 

होतो. िवभाग 2 पाहा. 
 
4.3 कोणतीही ��रत वै�कीय मदत आिण िवशेष उपचार आव�यक अस�ाचा िनद�श 
 िफिजिशयनक�रता टीप:  ल�णा�क प�तीने उपचार करा 
 
िवभाग 5: अि�शमन  उपाय 

5.1 आग िवझव�ाचे मा�म 
 आग िवझव�ाचे यो� मा�म: फोम, काब�न डायॉ�ाईड (CO2), कोरडे रसायन, िकंवा पा�ाचे धुके वापरा. पाणी 

वापरायचे असल्यास धु�ा�ा फवाऱ्याची िशफारस केली जाते.  
 
 आग िवझव�ाचे अयो� मा�म: �ामुळे संभवतः �ोटक असे धूळ-हवा िमश्रण तयार होऊ शकते असे उ� दाबाचे 

मा�म वाप� नका. 
 
5.2 पदाथ� िकंवा िमश्रण यामुळे उ�� होणारे िवशेष धोके 
 रसायनामुळे उ�� होणारे िवशेष धोके: जोपय�त मटी�रयल हलवले जात नाही आिण िठण�ा �� िदसत नाहीत तोपय�त काब�न 

�ॅक जळत आहे हे िदसून न ये�ाची श�ता आहे. कोणतेही धुमसणारे मटी�रयल 
िशल्लक नाही याची खात्री कर�ासाठी आग लागलेल्या काब�न �ॅकचे िकमान 48 तास 
बारकाईने िनरी�ण केले पािहजे.  

 
 धोकादायक �लनशील उ�ादने: काब�न मोनॉ�ाईड (CO), काब�न डायॉ�ाईड (CO2), आिण सल्फरची ऑ�ाईड. 
 
5.3 अि�शामक जवानांक�रता सल्ला 
 अि�शामक जवानांक�रता िवशेष संर�क उपकरणे: संपूण� संर�क अि�शमन पोशाख घाला, �ाम�े �यंपूण� �वसन 

उपकरणाचाही (एससीबीए) समावेश असेल. ओल्या काब�न 
�ॅकमुळे चाल�ाचे पृ�भाग अ�ंत िनसरडे होतात. 
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िवभाग 6: अपघाताने मु�  झाल्यास  उपाय 
6.1 वैय��क खबरदाऱ्या, संर�क उपकरणे आिण आप�ालीन काय�प�ती 
 वैय��क खबरदाऱ्या: ओल्या काब�न �ॅकमुळे चाल�ाचे पृ�भाग िनसरडे होतात. धूळ तयार होणे टाळा. यो� संर�क 

उपकरणे आिण �वसन संर�ण वापरा. िवभाग 8 पाहा. 
 
 आप�ालीन प्रितसादक�ा�साठी: िवभाग 8 म�े िशफारस कर�ात आलेली वैय��क संर�क उपकरणे वापरा. 
 
6.2 पया�वरणिवषयक खबरदाऱ्या 
 पया�वरणिवषयक खबरदाऱ्या: काब�न �ॅकमुळे कोणतेही ल�णीय पया�वरणिवषयक धोके नाहीत. सांडलेले उ�ादन, 

श� असल्यास, जिमनीवर िनयंित्रत करा. चांगली प्रथा �णून सांडपाणी, माती, भूजल, 
जलिनःसारण �वस्था, िकंवा पा�ाचे साठे यांचे प्रदूषण कमीत कमी करा. 

 
6.3 धारकता आिण ��ता यासाठी�ा प�ती आिण सामग्री 
 िनयंत्रणासाठी प�ती:  तसे करणे सुरि�त असल्यास आणखी गळती िकंवा सांडणे थांबवा. 
 
 ��तेसाठी प�ती:  थो�ा प्रमाणात सांडलेले श� होईल ते�ा �ॅ�ूमने �� करावे. कोरडे झाडून 

काढ�ाची िशफारस केली जात नाही. हाय एिफिशय�ी पािट��ुलेट एअर (एचईपीए) 
िफल्ट� ेशन असलेल्या �ॅ�ूमची िशफारस केली जाते. आव�यक असल्यास, हलका 
पा�ाचा फवारा मारल्यास धूळ कमी होऊन कोरडे झाडून घेणे श� होईल. मो�ा 
प्रमाणात सांडले असल्यास ते फाव�ाने ड�ांम�े भरता येऊ शकेल. िवभाग 13 पाहा. 

  
6.4 इतर िवभागांचा संदभ� 
 इतर िवभागांचा संदभ�: िवभाग 8 पाहा. िवभाग 13 पाहा. 
 
िवभाग 7: हाताळणी आिण  साठवण    

7.1 सुरि�तपणे हाताळणीक�रता खबरदाऱ्या 
 सुरि�त हाताळणीसाठी सल्ला: धूळ तयार होणे टाळा. धूळ �वासावाटे आत घेऊ नका. धूळ तयार होणे कमीत कमी 

कर�ासाठी यो� असा स्थािनक एक्झॉ� पुरवा. आकंुिचत केलेली हवा वाप� नका.   
 
    �स्थर िवद्युतिवरोधी खबरदारीचे उपाय योजा. पुरेशा खबरदाऱ्या पुरवा, जसे की िवजेचे 

ग्राऊंिडंग आिण बाँिडंग, िकंवा िन��य वातावरणे. िविश� �स्थती�ंा अंतग�त उपकरण 
आिण कन्�ेइंग िस���चे ग्राऊंिडंग आव�यक असू शकते. कामा�ा सुरि�त प्रथांम�े 
काब�न �ॅक धुळी�ा जवळ िठण�ांचे संभा� �ोत काढून टाकणे; सव� पृ�भागावर 
धूळ जमा होणे टाळ�ाक�रता चांगली साफसफाई; हवेतील धुळी�ा पात�ा 
�वसायासंबंिधत यो� अनावृ�ी मया�दे�ा खाली िनयंित्रत कर�ासाठी यो� बा�माग� 
वायुिवजन रचना आिण देखभाल यांचा समावेश होतो. गरम काम आव�यक असल्यास, 
लगत�ा कामा�ा �ेत्रातून काब�न �ॅक धूळ �� केली पािहजे. 

 
 सव�साधारण ��ता िवचार: चांगल्या औ�ोिगक ��ता आिण सुरि�तता प्रथांनुसार हाताळणी करा.  
 
7.2 सुरि�त साठवण �स्थती, �ाम�े कोण�ाही न जुळणाऱ्या गो�ीचंाही समावेश होतो  
 साठवण �स्थती: कोर�ा, थंड आिण चांगले वायुिवजन असलेल्या िठकाणी ठेवा. उ�ता, िठण�ांचे �ोत आिण 

श��मान ऑ��डायझर यां�ापासून दूर साठवा. 
 
    काब�न �ॅक यूएन चाचणी िनकषांतग�त िवभाग 4.2 �-तापक पदाथ� �णून वग�करण कर�ायो� 

नाही. तथािप, पदाथ� �-तापक आहे का हे िनधा��रत कर�ाचा स�ाचा यूएन िनकष आकारमानावर 
अवलंबून आहे. हे वग�करण मो�ा प्रमाणात साठवण करणाऱ्या ड�ांक�रता यो� नसू शकते. 
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    काब�न �ॅक असणाऱ्या टा�ा आिण बंद जागांम�े प्रवेश कर�ापूव�, यो� ऑ��जन, 
�लनशील वायू आिण हवेतील संभा� िवषारी प्रदूषके यां�ासाठी चाचणी करा. पृ�भागांवर धूळ 
जमा होऊ देऊ नका. 

 
 न जुळणारी सामग्री: श��मान ऑ��डायझस�. 
 
7.3 िविश� अंितम वापर 
 जोखीम �वस्थापन उपाय: आरईएसीएच िनयमनां�ा अनु�ेद 14.4 नुसार, पदाथ� धोकादायक नसल्यामुळे कोणताही 

अनावृ�ी प्रसंग िवकिसत कर�ात आलेला नाही. 
िवभाग 8: अनावृ�ी िनयंत्रणे/वैय��क संर�ण  

8.1 िनयंत्रणाचे मापदंड 
 अनावृ�ी माग�दश�क त�े: प्राितिनिधक �वसायासंबंिधत अनावृ�ी मया�दा काब�न �ॅकक�रता स�ा उपल� आहेत (सीएएस 

क्रमांक: 1333-86-4). देशांची यादी सव� समावेशक नाही. 
 
  देश   संहती, िमगॅ्र/मी3  
  अज�िटना   3.5, टीड�्यूए 
  ऑ�� ेिलया  3.0, टीड�्यूए, �वासावाटे आत घे�ायो� 
  बेिल्जयम  3.6, टीड�्यूए 
  ब्रािझल   3.5, टीड�्यूए  
  कॅनडा (ऑ�ॅ�रओ)  3.0 टीड�्यूए, �वासावाटे आत घे�ायो� 
  चीन    4.0, टीड�्यूए 8.0, टीड�्यूए, एसटीईएल (15 एमआयएन) 
  कोलंिबया  3.0, टीड�्यूए, �वासावाटे आत घे�ायो� 
  झेक �रप��क  2.0, टीड�्यूए 
  इिज�   3.5, टीड�्यूए 
  िफनलंड   3.5, टीड�्यूए; 7.0, एसटीईएल 
  फ्रा� – आयएनआरएस 3.5, टीड�्यूए/�ीएमई �वासावाटे आत घे�ायो� 
  जम�नी – बीईकेजीएस527 0.5, टीड�्यूए, �वसनयो�; 2.0, टीड�्यूए, �वासावाटे आत घे�ायो� (डीएनईएल मूल्ये)  
  हाँगकाँग   3.5, टीड�्यूए 
  इंडोनेिशया  3.5, टीड�्यूए/एनएबीएस 
  आयल� ड   3.5, टीड�्यूए; 7.0, एसटीईएल 
  इटली   3.5, टीड�्यूए, �वासावाटे आत घे�ायो� 
  जपान – एमएचएलड�्यू 3.0 
  जपान – एसओएच  4.0, टीड�्यूए; 1.0, टीड�्यूए, �वसनयो� 
  को�रया   3.5, टीड�्यूए 
  मलेिशया   3.5, टीड�्यूए 
  मे��को   3.5, टीड�्यूए  
  रिशया   4.0, टीड�्यूए  
  �ेन   3.5, टीड�्यूए (�ीएलए-ईडी) 
  �ीडन   3.0, टीड�्यूए 
  युनायटेड िकंग्डम  3.5, टीड�्यूए, �वासावाटे आत घे�ायो�; 7.0, एसटीईएल, �वासावाटे आत 

घे�ायो� 
  ईयू आरईएसीएच डीएनईएल 2.0, टीड�्यूए, �वासावाटे आत घे�ायो�; 0.5, टीड�्यूए �वसनयो� 
  युनायटेड �ेट्स  3.5, टीड�्यूए, ओएसएचए-पीईएल  
     3.0, टीड�्यूए, एसीडीआयएच-टीएल�ी®, �वासावाटे आत घे�ायो� 
     3.5, टीड�्यूए, एनआयओएसएच-आरईएल  
 
 *कृपया आपल्या कामांना लागू होऊ शकतील अशा मानक िकंवा िनयमनां�ा स�ा�ा आवृ�ीचा संदभ� �ा. 
 
 ACGIH®  अमे�रकन कॉ�र� ऑफ ग�न�म�टल इंड��� यल हायजीिन�्स 
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 िमगॅ्र/मी3  िमिलगॅ्र� पर �ुिबक मीटर 
 डीएनईएल िडराइ�्ड नो-इफे� ले�ल 
 एनआयओएसएच नॅशनल इ���ूट फॉर ऑ�ुपेशनल से�ी अँड हेल्थ 
 ओएसएचए ऑ�ुपेशनल से�ी अँड हेल्थ अॅडिमिन�� ेशन 
 पीईएल   परिमिसबल ए�पोजर िलिमट  
 आरईएल  रेकम�डेड ए�पोजर िलिमट 
 एसटीईएल  शॉट�-टम� ए�पोजर िलिमट 
 टीएल�ी  थे्रशोल्ड िलिमट �ॅल्यू  
 टीड�्यूए  टाईम वेटेड अॅ�रेज, अ�था नमूद केले नाही तोपय�त आठ(8) तास 
   
 अंदािजत प�रणाम न होणारी संहती: लागू नाही 
 
8.2 अनावृ�ी िनयंत्रणे 

अिभयांित्रकी िनयंत्रणे: हवेतील धुळीची संहती �वसायसंबंिधत अनावृ�ी मया�दे�ा खाली ठेव�ासाठी प्रिक्रया 
कर�ासाठी बंद पाते्र आिण/िकंवा एक्झॉ� वायुिवजन वापरा. 

  
वैय��क संर�क उपकरणे (पीपीई) 

  �वसनिवषयक: जेथे हवेतील धुळी�ा संहती �वसायासंबंिधत अनावृ�ी मया�दे�ा पिलकडे जातील अशी अपे�ा 
असेल तेथे मा�ताप्रा� एअर �ु�रफाइंग रे��रेटर (एपीआर) वापरावे. जर अिनयंित्रत मु�तेचा 
कोणताही संभव असेल, अनावृ�ी पात�ा �ात नसतील, िकंवा िजथे एपीआर पुरेसे संर�ण पुरवू 
शकणार नाहीत अशा प�र�स्थतीमं�े पॉिझिट�-पे्रशर, एअर स�ाईड रे��रेटर वापरा.  

 
   जे�ा काब�न �ॅकला अनावृ�ी कमीत कमी कर�ासाठी �वसनिवषयक संर�ण आव�यक 

असेल, ते�ा प्रोगॅ्रमम�े देश, िवभाग िकंवा रा� यां�ा यो� शासक मंडळां�ा आव�यकतांचे 
पालन केले पािहजे. �वसनिवषयक संर�ण मानकांचे िनवडक संदभ� खाली िदले आहेत:  

 
• ओएसएचए 29सीएफआर1910.134, �वसनिवषयक संर�ण 
• �वसनिवषयक संर�क साधनांची िनवड आिण वापर याक�रता सीआर592 माग�दश�क सूचना 

(सीईएन) 
• जम�न/युरोिपयन मानक DIN/EN 143, धूळ असलेल्या मटी�रयल्सक�रता �वसनिवषयक संर�क 

साधने (सीईएन)  
   

हातांचे संर�ण:  संर�क हातमोजे घाला. बॅ�रयर क्रीम वापरा. हात आिण �चा सौ� साबण आिण पा�ाने 
धुवा. 

 
 डोळे/चेहऱ्याचे संर�ण: सुरि�तता च�े िकंवा गॉगल्स घाला. 
 
 �चेचे संर�ण:   �चेशी संपक�  कमीत कमी कर�ासाठी सव�साधारण संर�क कपडे घाला. कपडे 

रोज�ा रोज धुवा. कामावरचे कपडे घरी नेऊ नयेत. 
 
 इतर:  आप�ालीन प्रसंगी डोळे धुणे आिण सुरि�तता शॉवर हे जवळपास असले पािहजेत. खा�ािप�ापूव� हात आिण चेहरा  
  सौ� साबणाने नीट धुवा. 
 
 पया�वरणिवषयक अनावृ�ी िनयंत्रके: सव� स्थािनक संवैधािनक िनयम आिण परवानगी आव�यकतांनुसार. 
 
िवभाग 9: भौितक आिण  रासायिनक गुणधम� 

9.1 मूळ भौितक आिण रासायिनक गुणधमा�िवषयी मािहती 
 रंग�प:     भुकटी िकंवा दाणे 
 रंगः     काळा 
 वास:     वासहीन 
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 वासाची मया�दा:    लागू नाही 
 िवलयिबंदू /गोठणिबंदू:   लागू नाही 
 उ�लन िबंदू/शे्रणी:   लागू नाही 
 वाफेचा दाब:    लागू नाही 
 वाफेची घनता:    लागू नाही 
 ऑ��डीकरणासंबंधी गुणधम�:  लागू नाही 
 �ॅश पॉइंट:    लागू नाही 
 �लनशीलता:    �लनशील नाही 
 �ोटक गुणधम�:    धूळ हवेबरोबर �ोटक िमश्रण तयार क� शकते 
 �ोट मया�दा (हवा): 
  वरची:    उपल� नाही 
  खालची:    50 गॅ्र/मी3 (धूळ) 
 वाफ हो�ाचा दर:    लागू नाही 
 घनता: (20ºसे):    1.7 – 1.9 गॅ्र/स�मी3 

 स्थूल घनता:    1.25-40 एलबी/फूट3, 20-640 िकगॅ्र/मी3 

  दाणे:    200-680 िकगॅ्र/मी3  
  भुकटी (फुललेली):   20-380 िकगॅ्र/मी3 
 िवद्रा�ता (पा�ाम�े):   न िवरघळणारे  
 पीएच मूल्य: (एएसटीएम 1512):  4-11 [50 गॅ्र/ली पाणी, 68ºफॅ (20ºसे)]  
 पािट�शन कोईिफश� (एन-ऑ�ानॉल/पाणी):  लागू नाही 
 िव�ंिदता:     लागू नाही 
 िवघटन तापमान:    लागू नाही 
 �-प्र�लन तापमान:     >140ºसे 
 िकमान प्र�लन तापमान:   >500ºसे (बीएएम फन�स)(�ीडीआय 2263) 
      >315ºसे (गॉडबग�-ग्रीनवाल्ड फन�स)(�ीडीआय 2263) 
 िकमान प्र�लन ऊजा�:   >10,000 एमजे (�ीडीआय 2263) 
 प्र�लन ऊजा�:    उपल� नाही 
 कमाल िन�ळ �ोट दाब:   10 बार (�ीडीआय 2263) 
 दाबातील वाढीचा कमाल दर:   30-400 बार/सेकंद (�ीडीआय 2263 आिण एएसटीएम ई1226-88) 
 �लन वेग:    > 45 सेकंद (“उ� �लनशील” िकंवा “सहज प्र�िलत होणारे” असे वग�कृत 

नाही) 
 केएसटी मूल्य:    उपल� नाही 
 धुळी�ा �ोटाचे वग�करण:   एसटी1 
 िवघटन तापमान:    लागू नाही 
 
9.2 इतर मािहती 
 उपल� नाही 

  
िवभाग 10: �स्थरता आिण  प्रितिक्रया�कता  

10.1 प्रितिक्रया�कता 
 प्रितिक्रया�कताः   श��मान ऑ��डायझर�ा संपका�त आले असता ऊ�ा�ेपी प�तीने प्रितिक्रया होऊ 

शकते. 
 
10.2 रासायिनक �स्थरता 
 �स्थरता:    सामा� खोली�ा �स्थतीत �स्थर. 
  
 �ोट डेटा 
 यांित्रक आघाताप्रित संवेदनशीलता: यांित्रक आघाताप्रित संवेदनशील नाही  
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 �स्थर िडस्चाज�प्रित संवेदनशीलता: धूळ हवेबरोबर �ोट हो�ायो� िमश्रण तयार क� शकते. धूळ तयार होणे टाळा. 
धुळीचा ढग िनमा�ण क� नका. �स्थर िवद्युतिवरोधी खबरदारीचे उपाय योजा. 
स्थलांतरणाचे काम सु� कर�ापूव� सव� उपकरणांचे भूयोजन (अिद�ग/ग्राऊंिडंग) केले 
आहे याची खात्री करा. 

 
10.3 धोकादायक प्रितिक्रयांची संभा�ता 
 धोकादायक पॉिलमरायझेशन: होत नाही. 
 
 धोकादायक प्रितिक्रयांची संभा�ता: सामा� �स्थतीमं�े कोणतीही नाही. 
 
10.4 कोण�ा �स्थती टाळा�ा 
 कोण�ा �स्थती टाळा�ा:  >400°से (>752°फॅ) उ� तापमान आिण िठण�ांचे �ोत टाळावे. 
   
10.5 न जुळणारी सामग्री: 
 न जुळणारी सामग्री:  श��मान ऑ��डायझस�. 
 
10.6 धोकादायक िवघटन उ�ादने 
 धोकादायक िवघटन उ�ादने: काब�न मोनॉ�ाईड, काब�न डायॉ�ाईड, �लनाची काब�नी उ�ादने, सल्फरची 

ऑ�ाईड. 
 
िवभाग 11: िवषशा�ीय मािहती 

11.1 िवषशा�ीय प�रणामांवरील मािहती 
 तीव्र िवषा�ता: 
  मुखावाटे एलडी50:  एलडी50 (उंदीर) > 8000 िमगॅ्र/िकगॅ्र. (ओईसीडी टीजी 401 ला समतुल्य) 
 
  �वासावाटे आत घेणे एलडी50: डेटा उपल� नाही 
 
  �चािवषयक एलडी50: डेटा उपल� नाही 
 
 �चेचे �रण/�ोभ:  ससा: �ोभकारक नाही. (ओईसीडी टीजी 404 ला समतुल्य) 
     एडेमा= 0 (कमाल सा� होणारे �ोभ गुणांक: 4) 
     ए�रथेमा = 0 (कमाल सा� होणारे �ोभ गुणांक: 4) 
     मूल्यांकन: �चेला �ोभकारक नाही. 
 
 डो�ांना गंभीर अपाय/�ोभ: ससा: �ोभकारक नाही. (ओईसीडी टीजी 405) 
     कॉिन�या: 0 (कमाल सा� होणारे �ोभ गुणांक: 4) 
     डो�ांतील बा�ली: 0 (कमाल सा� होणारे �ोभ गुणांक: 2) 
     नेत्र-�ले�ला: 0 (कमाल सा� होणारे �ोभ गुणांक: 3) 
     केमोिसस: 0 (कमाल सा� होणारे �ोभ गुणांक: 4) 
     मूल्यांकन: डो�ांक�रता �ोभकारक नाही. 
 
 संवेदनशील बनवणे:  िगनी िपग �चा (बुहलर चाचणी): संवेदनशील बनवणारे नाही (ओईसीडी टीजी 406) 
     मूल्यांकन: प्रा�ांम�े संवेदनशील बनत नाही.  
     माणसांम�े संवेदनशील बन�ाची कोणतीही प्रकरणे कळवली गेलेली नाहीत. 
 
 जम� सेल �ुटेजेिनिसटी:  पात्राम�े (इन ��ट� ो): काब�न �ॅक हे �ा�ा अिवद्रा�तेमुळे थेट िजवाणंू�ा (एमेस 

चाचणी) आिण इतर इन ��ट� ो प्रणालीमं�े थेट चाचणी कर�ास यो� नाही. तथािप, 
जे�ा काब�न �ॅक�ा काब�नी द्रावक अका�ची चाचणी केली, ते�ा िन�षा�म�े कोणतेही 
�ुटेजेिनक प�रणाम िदसून आले नाहीत. काब�न �ॅक�ा काब�नी द्रावक अका�म�े 
पॉिलसाय��क अरोमॅिटक हायड� ोकाब�� (पीएएच)�ा खुणा िदसू शकतात. या 
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पीएएच�ा जैवउपल�तेची परी�ा कर�ासाठी�ा अ�ासाम�े असे िदसून आले की 
हे काब�न �ॅकशी अ�ंत घ�पणे बांधलेले असतात आिण ते जैवउपल� नाहीत 
(बीओआरएम, 2005). 

 
शरीराम�े: एका प्रयोगाधीन तपासाम�े, काब�न �ॅकला �वासावाटे अनावृ�ीनंतर 
उंदराम�े अल्वोलर एिपथेिलयल पेशीमं�े एचपीआरटी जनुकाम�े �ुटेशनल 
बदलांचा अहवाल दे�ात आला. (िड��ोल, 1997). हे िनरी�ण उंदीर-िविश� असल्याचे 
आिण “फु�ुसातील अती भाराचा” प�रणाम असल्याचे मान�ात येते �ामुळे जुनाट 
दाह आिण प्रितिक्रया�क ऑ��जन प्रजातीचंी मु�ता होते. हा दु�म जीनोटॉ��क 
प�रणाम असल्याचे मान�ात येते, आिण �णून, काब�न �ॅक �तः �ुटेजेिनक 
असल्याचे मान�ात येणार नाही.  

 
मूल्यांकन: उंदरांमधील इन िववो �ुटेजेिनिसटी ही थे्रशोल्ड प�रणामा�ा दु�म 
प्रिक्रये�ारे होते आिण “फु�ुसातील अती भाराचा” प�रणाम असते �ामुळे जुनाट दाह 
आिण प्रितिक्रया�क ऑ��जन प्रजातीचंी मु�ता होते. ही प्रिक्रया दु�म जीनोटॉ��क 
प�रणाम असल्याचे मान�ात येते, आिण �णून, काब�न �ॅक �तः �ुटेजेिनक 
असल्याचे मान�ात येणार नाही. 

  
 कािस�नोजेिनिसटी:   प्रा�ांमधील िवषा�ता उंदीर, मौ�खक, कालावधी 2 वष�. 
         प�रणाम: �ूमर नाहीत. 
 
         छोटे उंदीर, मौ�खक, कालावधी 2 वष�. 
         प�रणाम: �ूमर नाहीत. 
 
         छोटे उंदीर, �चे�ारे, कालावधी 18 वष�. 
         प�रणाम: �चेवरील गाठी नाहीत. 
 
छोटे उंदीर, �वासावाटे, कालावधी 2 वष�. 
ल��त अवयव: फु�ुसे. 
प�रणाम: दाह, िफब्रोिसस, गाठी. 
 

टीपः उंदरा�ा फु�ुसातील गाठी या काब�न �ॅक�ाच फु�ुसातील िविश� 
रासायिनक प�रणामापे�ा “फु�ुसातील अतीभारा”शी संबंिधत असल्याचे मानले जाते. 
उंदरांमधील हे प�रणाम इतर कमी िवद्रा� अकाब�नी कणांवरील अनेक अ�ासांम�े 
अहवािलत केले गेले आहेत आिण ते उंदीर िविश� असल्याचे िदसून येते 
(आयएलएसआय, 2000). इतर प्रजातीमं�े (छोटे उंदीर आिण हॅम�र) काब�न 
�ॅकक�रता िकंवा इतर कमी िवद्रा� कणांक�रता सार�ाच प�र�स्थती आिण अ�ास 
�स्थतीमं�े गाठी िदसून आलेल्या नाहीत.  

 
  मृ�ूसं�ा अ�ास (मानवी डेटा) 

यूकेमधील काब�न �ॅक उ�ादनामधील कामगारां�ा अ�ासाम�े (सोराहन, 2001) अ�ासल्या गेलेल्या पाचपैकी 
दोन �ांटम�े फु�ुसा�ा कक� रोगाची जोखीम वाढलेली आढळली; तथािप, ती वाढ काब�न �ॅक�ा माते्रशी संबंिधत 
न�ती. अशा रीतीने, लेखकांनी फु�ुसा�ा कक� रोगाची वाढलेली जोखीम काब�न �ॅक अनावृ�ीमुळे असल्याचे 
मानले नाही. एका �ांटवरील काब�न �ॅक कामगारां�ा एका जम�न अ�ासाम�े (मोरफेल्ड, 2006; �ू�ते, 2006) 
फु�ुसा�ा कक� रोगा�ा जोखमीम�े अशीच वाढ आढळली, पण सोराहन, 2001 (यूके अ�ास) प्रमाणेच काब�न 
�ॅक अनावृ�ीबरोबर संबंध आढळला नाही. 18 �ांट�ा एका मो�ा यूएस अ�ासाम�े काब�न �ॅक उ�ादन 
कामगारांम�े फु�ुसा�ा कक� रोगा�ा जोखमीम�े घट िदसून आली. (डेल, 2006). या अ�ासां�ा आधारे, 
इंटरनॅशनल एज�ी फॉर रीसच� ऑन कॅ�र (आयएआरसी) येथील फेबु्रवारी 2006 विक� ग गु्रपने असा िन�ष� काढला 
की कािस�नोजेिनिसटीसाठी मानवातील पुरावा अपुरा होता (आयएआरसी, 2010).  
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काब�न �ॅक�ा आयएआरसी मूल्यमापनापासून, सोराहन आिण हॅ�रंग्टन (2007) यांनी पया�यी अनावृ�ी अवधारणा 
वाप�न यूके डेटाचे पु�ा िव�लेषण केले आिण पाचपैकी दोन �ांटम�े काब�न �ॅक अनावृ�ीशी सकारा�क संबंध 
आढळला. हीच अनावृ�ी अवधारणा मोरफेल्ड आिण मॅक�ी (2009) यांनी जम�न समुदायाला लागू केली; ते�ा उलट 
�ांना काब�न �ॅक अनावृ�ी आिण फु�ुसा�ा कक� रोगाची जोखीम यां�ाम�े कोणताही संबंध आढळला नाही, 
आिण अशा �रतीने सोराहन आिण हॅ�रंग्टन यांनी वापरलेल्या पया�यी अनावृ�ी अवधारणेला कोणताही आधार िदसून 
आला नाही.  

 
एकंदरीत, या सिव�र तपासां�ा प�रणाम��प काब�न �ॅक अनावृ�ी आिण माणसांमधील कक� रोगाची जोखीम 
यां�ाम�े कोणताही कारणवाचक दुवा दश�वला गेलेला नाही.  

 
  आयएआरसी कक� रोग वग�करण 

2006 म�े आयएआरसीने 1995 मधील �ां�ा या शोधाची पु�ी केली की काब�न �ॅक माणसांम�े कक� रोग िनमा�ण 
करतो का याचे मूल्यमापन कर�ासाठी�ा मानवी आरो� अ�ासांमधून िमळालेला “पुरावा अपुरा” आहे. 
आयएआरसीने असा िन�ष� काढला की काब�न �ॅक�ा कािस�नोजेिनिसटीसाठी�ा प्रा�ां�ा प्रायोिगक 
अ�ासांम�े “पुरेसा पुरावा” आहे.  आयएआरसीचे एकंदर मूल्यमापन असे आहे की काब�न �ॅक हे “माणसांम�े 
संभवतः कािस�नोजेिनक आहे (गु्रप 2बी)”. हा िन�ष� आयएआरसी�ा माग�दश�क सूचनांवर आधा�रत आहे, �ाम�े 
एखादी प्रजाती दोन िकंवा अिधक प्राणीय अ�ासांम�े कािस�नोजेिनिसटी प्रदिश�त करत असेल तर असे वग�करण 
आव�यक असते. (आयएआरसी, 2010). 

 
उंदरांमधील एका अ�ासाम�े काब�न �ॅकचे द्रावक अक�  वापरले गेले �ाम�े �चेवर लावल्यानंतर �चेवर गाठी 
िदसून आल्या आिण छो�ा उंदरांमधील अनेक अ�ासांम�े �चेखाली इंजे�न िदले असता सारकोमा आढळून 
आले. आयएआरसीने असा िन�ष� काढला की काब�न �ॅक अका�मुळे प्रा�ांम�े कक� रोग िनमा�ण होऊ शकतो याचा 
“पुरेसा पुरावा” होता. 

 
  एसीजीआयएच कक� रोग वग�करण 
  मानवांमधील संबंध अ�ात आहे असा पु�ीकृत प्राणीय कािस�नोजेन (वग� A3 कािस�नोजेन). 
 

मूल्यांकन: ग्लोबली हाम�नाइ� िस��म ऑफ �ािसिफकेशन अँड लेबिलंग ऑफ केिमकल्स�ा अंतग�त �-
वग�करणा�ा माग�दश�क सूचना लागू केल्या असता, काब�न �ॅकचे वग�करण कािस�नोजेन असे केले जात नाही. काब�न 
�ॅक आिण इतर कमी िवद्रा� कणांसार�ा िन��य, कमी िवद्रा� कणांना वारंवार अनावृ�ी�ा प�रणाम��प 
उंदरांम�े फु�ुसांमधील गाठी तयार होतात. उंदरांमधील गाठी या फु�ुसामधील अती भारा�ा घटनेशी िनगिडत 
दु�म, जीनोटॉ��क नसलेल्या प्रिक्रयेचा प�रणाम असतात. ही प्रजाती-िविश� प्रिक्रया आहे िजचा मानवातील 
वग�करणासाठी संबंध शंका�द आहे. या मता�ा आधाराक�रता, �ेिसिफक टाग�ट ऑग�न टॉ��िसटी – �रपीटेड 
ए�पोजर (एसटीओटी-आरई) साठी सीएलपी माग�दश�क सूचना मानवाक�रता संबंिधत नसलेल्या प्रिक्रयां�ा अंतग�त 
फु�ुसाचा अतीभार नमूद करते. मानवातील आरो� अ�ास असे दश�वतात की काब�न �ॅकला अनावृ�ी ही 
कािस�नोजेिनिसटी�ा जोखमीम�े वाढ करत नाही. 

 
 पुन��ादन आिण िवकास यां�ासंबंधी िवषा�ता: मूल्यांकन: प्रा�ांमधील दीघ�कालीन पुनरावत� मात्रा िवषा�ता 

अ�ासांम�े पुन��ादनसंबंधी अवयव िकंवा गभा�चा िवकास यावर 
कोणतेही प�रणाम कळवले गेलेले नाहीत. 

 
 िविश� ल��त अवयव िवषा�ता – एकल अनावृ�ी (एसटीओटी-एसई): 

मूल्यांकन: उपल� डेटा�ा आधारावर, एकल मौ�खक, एकल 
�वासावाटे, िकंवा एकल �चेवरील अनावृ�ीनंतर िविश� ल��त 
अवयवाची िवषा�ता अपेि�त नाही.  

 
 िविश� ल��त अवयव िवषा�ता – पुनरावत� अनावृ�ी (एसटीओटी-आरई):  
  प्रा�ांमधील िवषा�ता 
  पुनरावत� मात्रा िवषा�ताः �वासावाटे घेणे (उंदीर), 90 िदवस, िवपरीत प�रणाम िदसून न ये�ाची संहती (नो ऑब्झव्ड� 

अॅड�स� इफे� कॉ��� ेशन) (एनओएईसी) = 1.1 िमगॅ्र/मी3 (�वसनयो�) 
 
  उ� मात्रांना ल��त अवयव/प�रणाम आहेत फु�ुसांचा दाह, हायपर�ािसया, आिण िफब्रोिसस. 
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  पुनरावत� मात्रा िवषा�ताः मौ�खक (लहान उंदीर), 2 वष�, प�रणाम िदसून न आलेली पातळी (नो ऑब्झव्ड�  इफे� 

ले�ल) (एनओएईएल) = 137 िमगॅ्र/िकगॅ्र (शरीराचे वजन.) 
 
  पुनरावत� मात्रा िवषा�ता: मौ�खक (उंदीर), 2 वष�, एनओएईएल = 52 िमगॅ्र/िकगॅ्र (शरीराचे वजन.) 
 

जरी काब�न �ॅक हे फु�ुसां�ा अती भारा�ा �स्थतीमं�े उंदरांम�े फु�ुसांचा �ोभ, सेल्युलर प्रोिलफरेशन, 
िफब्रोिसस आिण फु�ुसांमधील गाठी िनमा�ण करत असले, तरीही हा प्रितसाद प्रामु�ाने प्रजाती-िविश� प्रितसाद आहे 
जो मानवांक�रता संबंिधत नाही असे दश�वणारा पुरावा आहे.  

 
 
  ��ता अ�ास (मानवी डेटा) 

काब�न �ॅक उ�ादनातील कामगारांमधील साथी�ा रोगांसंबंधी अ�ास असे सुचवतात की काब�न �ॅकला सतत�ा 
अनावृ�ी�ा प�रणाम��प फु�ुसां�ा काया�म�े लहान, िवना-िचकी�ालयीन घट होऊ शकते. एका यू.एस.मधील 
�वसनिवषयक ��ता अ�ासाने 40 वषा��ा कालावधीक�रता 8 तासां�ा रोज�ा अनावृ�ीनंतर 1 िमगॅ्र/मी3 पासून 
एफई�ीम�े 27 िमली घट सुचवली (हाब�र, 2003). एका आधी�ा युरोिपयन तपासाने असे सुचवले की 40-वषा��ा 
कामकाजी आयु�ामधील काब�न �ॅक�ा 1 िमगॅ्र/मी3 (�वासावाटे आत घे�ाचा अंश)ला अनावृ�ी�ा प�रणाम��प 
एफई�ी1 म�े 48 िमली घट होईल (गािड�नर, 2001). तथािप, दो�ी अ�ासांमधील अंदाज केवळ सीमारेषीय 
सां��कीय ल�णीयता असलेले होते. तशाच कालावधीमधील वय-संबंिधत सामा� घट अंदाजे 1200 िमली असेल.  

 
यू.एस. मधील अ�ासाम�े, सव�� धूम्रपान न करणाऱ्या गटाम�े 9% लोकांनी क्रॉिनक ब्राँकायिटसशी सुसंगत ल�णे 
कळवली (अनावृ� न झालेल्या गटात 5% �ा तुलनेत). युरोिपयन अ�ासाम�े, प्र�नावली भ�न घे�ामधील 
प�तीसंबंिधत मया�दांमुळे अहवािलत ल�णांबाबत काढता येणाऱ्या िन�षा�ना मया�दा पडते. तथािप, या अ�ासाने 
फु�ुसा�ा काया�वर नग� प�रणामासह, काब�न �ॅक आिण छाती�ा िफल्�वरील लहान अपारदिश�ता यां�ाम�े 
दुवा असल्याचे दश�वले. 

 
 मूल्यांकन:  

�वासावाटे आत घेणे - जीएचएस�ा अंतग�त �-वग�करणा�ा माग�दश�क सूचना लागू केल्या असता, 
काब�न �ॅकचे वग�करण फु�ुसावरील प�रणामांक�रता एसटीओटी-आरई अंतग�त केले जात नाही. काब�न 
�ॅकसार�ा कमी िवद्रा� कणांना अनावृ�ीनंतर “फु�ुसावरील अती भारा”�ा प�रणाम��प 
उंदरांमधील अन�साधारण प्रितसादा�ा आधारावर वग�करण हे समथ�नीय नाही. उंदरांमधील 
फु�ुसांवरील प�रणामांचा आकृितबंध, जसे की दाह आिण िफब्रोिटक प्रितसाद, हा तशाच अनावृ�ी 
�स्थतीमं�े इतर कंृतक प्रजाती, मानवािशवाय इतर नर-वानर गण, िकंवा मानवांम�े िदसून येत नाही. 
फु�ुसांचा अती भार मानवी आरो�ाक�रता संबंिधत असल्याचे िदसून येत नाही. एकंदरीत, चांगल्या प्रकारे 
संयोिजत केलेल्या तपासांमधून साथी�ा रोगांसंबंधी पुरा�ांनी, काब�न �ॅकला अनावृ�ी आिण मानवामधील 
कक� रोगिवरिहत �वसनसंबंिधत आजारांची जोखीम यां�ाम�े कोणताही कारणवाचक दुवा दाखवलेला 
नाही. पुनरावत� �वासावाटे अनावृ�ीनंतर काब�न �ॅकसाठी एसटीओटी-आरई वग�करण समथ�नीय नाही. 

 
मौ�खक: पुनरावत� मौ�खक अनावृ�ीनंतर िविश� ल��त अवयव िवषा�ता अपेि�त नाही. 

 
�चािवषयक: उपल� डेटा आिण रासायिनक-भौितक गुणधम� (अिवद्रा�ता, कमी शोषले जा�ाची 
संभा�ता) यां�ा आधारावर, �चेवरील पुनरावत� अनावृ�ीनंतर िविश� ल��त अवयव िवषा�ता अपेि�त 
नाही. 

 
 �वास घे�ामधील धोका: मूल्यांकन: औ�ोिगक अनुभव आिण उपल� डेटा यां�ा आधारावर, �वास घे�ाम�े कोणताही 

धोका अपेि�त नाही. 
 
 
िवभाग 12: प�र�स्थतीिव�ानिवषयक मािहती 

12.1 िवषा�ता 



सुधा�रत 26.02.2021 
12.08.2019 या तारखे�ा द�ऐवजाची जागा घेते 

EU-CLP-RCB BC-MARATHI  पृ� 12 / 15 
 

 जलीय िवषा�ता:  
  माशांमधील तीव्र िवषा�ता:  एलसीओ (96 एच) 1000िमगॅ्र/िल, प्रजाती: बॅ्रिकडॅिनओ रे�रओ (झेब्रािफश), 

प�त: ओईसीडी माग�दश�क सूचना 203 
 

  अपृ�वंशीयांमधील तीव्र िवषा�ता: ईसी50 (24 एच) > 5600 िमगॅ्र/िल, प्रजाती: डा�फ्नया मॅ�ा (वॉटर�ी), प�त: 
ओईसीडी माग�दश�क सूचना 202 

 
  शैवालांमधील तीव्र िवषा�ता:  ईसी50 (72 एच) >10,000 िमगॅ्र/िल, एनओईसी 10,000 िमगॅ्र/िल, प्रजाती:  

से�े�स सब��कॅटस, प�त:  ओईसीडी माग�दश�क सूचना 201 
 
  सिक्रय गाळ:   ईसीओ (3 एच) > 400 िमगॅ्र/ली, ईसी10 (3एच): साधारण 800 िमगॅ्र/िल, प�त: 

डीई�ी एल3 (टीटीसी चाचणी) 
 
12.2 सात� आिण दजा� घसरणे 

पा�ात िवद्रा� नाही. माती�ा पृ�भागावरच राह�ाची अपे�ा. दजा� घसरणे अपेि�त नाही. 
 
12.3 जैवसंचयी �मता 
 पदाथा��ा भौितक-रासायिनक गुणधमा�मुळे अपेि�त नाही. 
 
12.4 मातीमधील गितमानता 
 स्थलांत�रत हो�ाची अपे�ा नाही. अिवद्रा�. 
 
12.5 पीबीटी आिण �ीपी�ीबी मूल्यमापनाचे िन�ष� 
 काब�न �ॅक हे पीबीटी िकंवा �ीपी�ीबी नाही. 
 
12.6 इतर िवपरीत प�रणाम 
 उपल� नाही. 
 
िवभाग 13: िवल्हेवाट लाव�ाबाबत िवचार 

13.1 कचरा हाताळणी प�ती 
 उ�ादनाची िवल्हेवाट लावणे: यो� �ा क� द्रशासन, िवभागीय, रा�शासन आिण स्थािनक प्रािधकरणां�ारे जारी केलेल्या 

िनयमनांनुसार उ�ादनाची िवल्हेवाट लावली पािहजे. 
 
ब्रािझलः  वग� IIए कचरा मानले जाते – िन��य नाही. 
कॅनडाः  िवभागीय िनयमनां�ा अंतग�त धोकादायक कचरा नाही. 
ईयूः  कौ��ल डायरे��� 75/422/ईईसी नुसार ईयू कचरा कोड क्र. 061303 
यूएसए:  यू.एस. आरसीआरए, 40 सीएफआर 261 अंतग�त धोकादायक कचरा नाही. 

 
 डबा/वे�नाची िवल्हेवाट: �रका�ा वे�नांची िवल्हेवाट रा�� ीय आिण स्थािनक काय�ांनुसार लावली पािहजे. 
िवभाग 14: वाहतूक मािहती  
द इंटरनॅशनल काब�न �ॅक असोिसएशनने यूएन प�तीनुसार, �-तापक घनपदाथ�, अनुसार सात एएसटीएम संदभ� काब�न �ॅक�ा 
चाच�ांचे आयोजन केले. सव� सात संदभ� काब�न �ॅक हे “िवभाग 4.2 चे �-तापक पदाथ� नाहीत” असे आढळून आले. �ाच काब�न 
�ॅ�ची, सहज �लनशील घनपदाथ� या यूएन प�तीनुसार चाचणी केली आिण ते धोकादायक माला�ा वाहतुकीवरील स�ा�ा यूएन 
िशफारसी�ंा अंतग�त “िवभाग 4.1 चे सहज �लनशील घनपदाथ� नाहीत” असे आढळले. 

 
पुढील संस्था काब�न �ॅकला जर ते “काब�न, िवना-सिक्रय, खिनज मूळ असलेले” असेल “धोकादायक माल” �णून वग�कृत करत नाहीत. 
िबला� काब�नची काब�न �ॅक उ�ादने या �ा�ेची पूत� करतात.  
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डीओटी  आयएमडीजी आरआयडी एडीआर  आयसीएओ (एआयआर) आयएटीए 
 

 14.1 यूएन/ओळक क्र  िनयमन नाही 
14.2 यो� िशिपंग नाव  िनयमन नाही 
14.3 धो�ाचा वग�  िनयमन नाही 
14.4 पॅिकंग गु्रप  िनयमन नाही 
 

िवभाग 15: िनयामक मािहती  
15.1 पदाथ� िकंवा िमश्रण िविश� सुरि�तता, आरो� आिण पया�वरणीय िनयमने/संिवधाने 
 युरोिपयन युिनयन: 
  धो�ाचा िनद�श: िनयमन (ईसी) क्र. 1272/2008 नुसार धोकादायक पदाथ� नाही. 
 
 रा�� ीय िनयमने: 
  जम�नीः  पा�ा�ा धो�ाचा वग� (ड�्यूजीके): एनड�्यूजी (पा�ाला धोका उ�� करणारे नाही) 
    ड�्यूजीके क्रमांक: 1742 
 
  ��त्झल� ड ��स िवष वग�: चाचणी केली आिण िवषारी नसल्याचे आढळले. जी-8938. 
 
 
 आंतररा�� ीय इन्�े�री: 
  काब�न �ॅक, सीएएस क्रमांक 1333-86-4, पुढील इन्�े�रीवंर िदसून येते: 
  
   ऑ�� ेिलयाः  एआयसीएस 
   कॅनडाः   डीएसएल 
   चीन:   आयईसीएससी 
   युरोप (ईयू):  ईआयएनईसीएस (ईआयएनईसीएस-आरएन: 215-609-9) 
   जपान:   ईएनसीएस 
   को�रया:   केईसीआय 
   िफिलपाइ�:  पीआयसीसीएस 
   तैवान:   टीसीएसआय 
   �ू झीलंड:  एनझेडआयओसी 
   यूएसए:   टीएससीए 
  
15.2 रासायिनक सुरि�तता मूल्यमापन 
 ईयू रासायिनक सुरि�तता मूल्यमापन:  आरईएसीएच िनयमनां�ा अनु�ेद 144.1 नुसार, या पदाथा�क�रता एक रासायिनक 

सुरि�तता मूल्यमापन केले गेले आहे. 
 
 ईयू अनावृ�ी प�र�स्थती:  आरईएसीएच िनयमनां�ा अनु�ेद 14.4 नुसार, पदाथ� धोकादायक नसल्यामुळे 

कोणताही अनावृ�ी प्रसंग िवकिसत कर�ात आलेला नाही. 
 

िवभाग 16: इतर मािहती 
संपक�  मािहती 

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 China (Weifang) 
Co., Ltd. 
Binhai Economic Development 
Zone 
Weifang, Shandong, 262737, 
PRC 
Telephone +86 (0536) 530 5978 

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 

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 

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 Canada Ltd. 
755 Parkdale Ave. North  
P.O. Box 3398, Station C 
Hamilton, Ontario L8H 7M2 
Canada 
Telephone +1 905 544 3343 

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 Korea Co., Ltd. 
#1-3, Ulha-Dong 
Yeosu city, cheonnam 555-290, 
Korea 
Telephone 82-61-688-3330 

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

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 Thailand Public Co. 
Ltd. 
44 M.1, T. Posa, A. Muang 
Angthong 14000 
+66 35 672 150-4 
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येथे सादर केलेला डेटा आिण मािहती आमचे �ान आिण आमचा अनुभव यां�ा आ�ा�ा �स्थतीशी सुसंगत आहे आिण �ाचा उ�ेश आम�ा उ�ादनाचे संभा� 
�वसायसंबंिधत आरो� आिण सुरि�तता िचंतां�ा संदभा�त वण�न करणे असा आहे. उ�ादनाचा कोणताही वापर आिण अिभपे्रत वापराची प�त यांचे औिच� िनधा��रत 
करणे, आिण संबंिधत �ाय�ेत्राम�े अशा वापराला लागू होणारी िनयमने िनधा��रत करणे ही पूण�पणे या उ�ादना�ा वापरक�ा�ची जबाबदारी आहे. हे एसडीएस िनयिमत 
काळाने लागू असलेल्या आरो� आिण सुरि�तता मानकांनुसार अ�यावत केले जाते. 
 
ग्लोबल मॅनेजर – प्रॉड� स्�ुअड�िशप  
BC.HSE@adityabirla.com  

����� ������� ������:   30.07.2018 सुधारणेसाठी कारण:   िवभाग 1, 16 
 

mailto:BC.HSE@adityabirla.com

