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1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО 

• Данни за продукта 

• Tърговска марка: POWHUMUS   WSG-85 

• Номер на артикула: 4 036964 003036 

• Приложение на веществото / приготвяне: Междинен продукт 

• Производител/ Доставчик: 

Хюмитек ООД ул. „Хердер” 189/D 

D-40549 Дюселдорф/ Германия 

www.humintech.com Tel: +49 211 50 66 57 0 

info@humintech.com Fax: +49 211 50 66 57 22 

• Информация: вж: Раздел 16 (Контакти) 

• Информация при спешен случай: вж: Производител/Доставчик 

 

 

2. СЪСТАВ / ДАННИ ЗА КОМПОНЕНТИТЕ 

• Химическо описание: Калиева сол на хумусната киселина 

• Химично състояние: Твърдо 

• CAS No. Означение: 68514-28-3 

• Идентификационен номер(а):  

• EINECS номер: 271-030-1 

• Опасни компоненти: 

CAS: 1310-58-2 

EINECS: 215-181-3 

Калиев хидроксид C ; R 3 5  < 2 %  

• Допълнителна информация 

За точна информация относно посочените рискове, вижте Раздел 16. 

 

 

3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА РИСКОВЕТЕ 

• Означение на риска: 

 

Xi Irritant 

• Информация относно определени рискове за човека и околната среда 

R 36/38 Дразнещо въздействие върху очите и кожата 
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4. МЕРКИ ПРИ ПЪРВА ПОМОЩ 

• Обща информация: 

Не се изискват специални мерки. 

• След вдишване: 

Потърсете медицинска помощ, ако има оплаквания. 

• След контакт с кожата: 

Незабавно измийте с вода и сапун и изплакнете внимателно. 

• След контакт с очите: 

Изплакнете отвореното око за няколко минути на течаща вода. Ако симптомите останат, потърсете лекар. 

• След поглъщане: 

Изплакнете устата и след това пийте много вода. В случай на по-трайни симптоми се обърнете към лекар. 

 
 

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 

• Подходящи загасителни средства: 

CO2, прах за гасене на пожари или водна струя. Потушавайте по-големите пожари с водна струя или устойчива на алкохол пяна. 

• Специални рискове, причинени от веществото, продуктите на горенето му или остатъчните газове: 

Могат да се освободят в случай на пожар. Въглероден едноокис (CO). 

• Защитно оборудване: 

Сложете си дихателен апарат. Облечете екипировка за цялостна защита. 

 

 

6. МЕРКИ ПРИ СЛУЧАЙНО РАЗПИЛЯВАНЕ 

• Предпазни мерки за хората: 

Осигурете подходяща вентилация. Не вдигайте прах. 

• Мерки за защита на околната среда. 

Не позволявайте да навлезе в канализацията, повърхностните или подпочвени води. 

• Мерки за почистване/събиране: 

Съберете механично. 
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7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ 

• Работа 

- Информация за безопасна работа: 

Осигурете добра вентилация/ отдушник на работното място. 

- Информация за защита против експлозии и пожари: 

Дръжте далеч от източници на възпламеняване –Не пушете. 

Прахът може да се комбинира с въздуха и да образува експлозивна смес. 

• Съхранение 

- Изисквания за складове и контейнери: 

Няма специални изисквания. 

- Информация за съхранение в едно общо складово помещение: 

Не се изисква. 

- Друга информация за условията на съхранение: 

Съхранявайте на сухо и хладно място в херметично затворени контейнери. 

- Категория на съхранение: 

11 (възпламеняеми твърди вещества) 

 
 

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОНИРАНЕТО И ЛИЧНА ЗАЩИТА 

• Допълнителна информация за проектирането на техническите системи: 

Няма други данни; вж. точка 7. 

• Компоненти с допустими стойности, които изискват следене на работното място. 

1310-58-3 Калиев хидроксид 

OEL 2 мг/м³ 

• Оборудване за лична защита 

• Общи защитни мерки и мерки за хигиена: 

Измивайте си ръцете при прекъсване и като приключите работа. Избягвайте контакт с очите и кожата. 

• Дихателен апарат: 

Не е необходим, ако помещението е с добра вентилация. 

• Защита на ръцете: 

Защитни ръкавици. 
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8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОНИРАНЕТО И ЛИЧНА ЗАЩИТА (продължение) 

- Материал на ръкавиците: 

Синтетични ръкавици 

- Време за проникване в материята на ръкавиците: 

Точният срок на годност на защитните ръкавици трябва да се провери от производителя и да се спазва. 

• Защита на очите: 

Предпазни очила 

 
 

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 

• Обща информация: 

Форма: Люспи 

Цвят: Тъмно кафяв 

Мирис: Без характерен мирис 

• pH-стойност(10г/л) при 20°C: 9.0-10.0 (ISO 8975) 

• Промяна на физичното състояние: над 250°C се разпада на CO2, H2O и сажди 

Точка на топене/ Темп. интервал на топене:  Няма определен 

Точка на кипене/ Интервал на кипене: Не се прилага 

• Температура на възпламеняване: 300°C 

• Незапалимост (твърд, газообразен): Продуктът не е запалим. 

• Опастност от експлозия: Прахът може да образува експлозивна смес с въздуха 

• Температура на възпламеняване::  

• Температура на разпадане: >100°C (DIN 53171) 

• Плътност при 20°C: 0.6 г/cм³ (ISO 2811) 

• Разтворимост във вода при 20°C: прибл. 200 г/л 

• Разтворимост в други разтворители: етанол 200 г/л 
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10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ 

• Топлинно разлагане/ Условия, които да се избягват: 

Не се разлага, ако се използва според спецификацията.  

Избягвайте смесване с киселинни вещества – това разрушава продукта. 

• Опасни реакции: 

Не са известни опасни реакции. 

• Опасни продукти на разпадане: 

Не са известни опасни продукти на разпадане. 

 
 

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

• Остра токсичност: 

LD50/ Орално/ съотн: мг/кг  10,48 г/kг – много слабо токсично 

LC50/ Вдишване/съотн: мг/кг  

• Първичен ефект на раздразване: 

• на кожата: Дразни кожата и слизестата мембрана. 

• на очите: Дразнещо въздействие. 

 

 

12. EКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

• Общи положения: 

Не позволявайте продукта да достигне до подземни и повърхностни води или канализацията. 

• Поведение в околната среда: 

Спонтанно се свързва при попадане в почвата посредством биохимична реакция. 

 

 

13. МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ 

• Продукт: 

• Препоръка 

Изхвърляйте в съответствие с препоръките на местните власти, напр. предайте го в  пещ за изгаряне на отпадъци. 
Може да се слага при домакинските отпадъци, след като се консултирате с управлението на сметището и 
съответните власти и като се придържате към необходимите технически изисквания. 

• Европейски каталог за отпадъци 

Класификацията на отпадъците по кодове трябва да става според Европейския каталог за отпадъци (EWC) и е 
специфична за всеки отрасъл на промишлеността и всеки вид процес. 
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13. МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ (продължение) 

• Непочистени опаковки: 

• Препоръка: 

Изхвърлянето трябва да стане в съответствие с официалните разпоредби. 

 
 

14. TРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ 

• Наземен транспорт ADR/ RID a GGVS / GGVE 

• ADR / RID: материалът не е опасен 

• GGVS / GGVE: материалът не е опасен 

• Вътрешен воден транспорт (AND / ADR): материалът не е опасен 

• AND/ ADR: материалът не е опасен 

 
 

15. РЕГУЛИРАЩА ИНФОРМАЦИЯ 

• Название според указанията на EC: 

Продуктът е класифициран и означен в съответствие с директивите/ разпоредбите на ЕС за рисковите материали 
(GefStoffV) 

• Буквен код и означение за риск на продукта: 

Xi Irritant 

• R-фраза: 

36/38 Дразни очите и кожата. 

• Данни за безопасност: 

26 При контакт с очите, веднага изплакнете с много вода и потърсете медицинска помощ. 

37/39 Носете подходящи ръкавици и защитни приспособления за очите/лицето. 

60 Материалът и неговият контейнер трябва да се изхвърлят като опасни отпадъци. 

 

 

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

Тези данни се основават на наша информация, но те не могат да се считат за гаранция за някои специфични 
характеристики на продукта и не трябва на тяхна основа да се създават законови договорни взаимоотношения. 

• Релевантни R-фрази 

Тези R-фрази се отнасят за раздел 2: “Опасни компоненти”. 

35 Причинява силни изгаряния. 

 
 



ДАННИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ НА МАТЕРИАЛА 
според 91/155/EEC - ISO 11014-1:1994(E) 

 

Търговска марка: POWHUMUS WSG-85 

 

Разпечатано на 06/02/2007 Прегледано на 05/08/2003 

стр. 7 от 7 

 

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (продължение) 

• Отделът, който издава спецификацията с данните: 

Отдел за безопасност на продукта 

• Лице за контакти: 

Г-н Мюфит Тархан (Производство) Tel.: +49 211 50 66 57 12 

m.tarhan@humintech.com Fax: +49 211 50 66 57 22 

 


