1320-516 AZS Ram Mix

XII. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI
Tên sản phẩm/thành phần

Kết quả

Loài

Sự phơi
nhiễm

Nhôm Sun-phát

Cấp tính EC50 12800 µg/l Nước ngọt

Loài tôm cua - Crangonyx pseudogracilis
- Trưởng thành
Daphnia - Daphnia magna
Cá - Pimephales promelas
Cá - Salvelinus fontinalis - Giai đoạn
trứng mắt, phôi trứng mắt

48 giờ

Cấp tính IC50 3200 µg/l Nước ngọt
Cấp tính LC50 4.4 mg/L Nước ngọt
mãn tính NOEC 4 µg/l Nước ngọt

48 giờ
96 giờ
30 ngày

Độ bền và khả năng phân hủy
Không có dữ liệu khả dụng.
Khả năng tồn lưu
Tên sản phẩm/thành phần

LogPow

BCF

Tiềm năng

Nhôm Sun-phát

-

362

thấp

Khả năng phân tán qua đất
Hệ số phân cách đất/nước
(KOC)

: Không có dữ liệu khả dụng.

Tính cơ động

: Không có dữ liệu khả dụng.

Hậu quả xấu khác

: Chưa biết đến hậu quả nghiêm trọng hoặc nguy hiểm tai hại nào.

XIII. YÊU CẦU TRONG VIỆC THẢI BỎ
Các phương pháp thải bỏ

: Cần tránh hoặc giảm thiểu tối đa việc tạo ra rác, chất thải. Việc hủy bỏ sản phẩm
này, các dung dịch hoặc các bán sản phẩm phải luôn tuân thủ các quy định về bảo
vệ môi trường và luật về hủy chất thải, cũng như bất kỳ các quy định nào khác của
nhà chức trách địa phương. Xử lý các sản phẩm thừa hay không tái chế được bởi
nhà thầu xử lý có phép. Chất thải khi chưa xử lý không được vứt bỏ vào hệ thống
thoát nước trừ khi hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu của tất cả các nhà chức trách có
thẩm quyền. Bao bì đựng chất thải phải được thu hồi tái chế. Chỉ nên xem xét thực
hiện việc đốt cháy hoặc chôn lấp khi việc thu hồi tái chế là không thể thực hiện được
Chất này và bình chứa cần phải được xử lý theo cách an toàn. Cần phải cẩn thận
khi làm việc với các dụng cụ đựng rỗng chưa được làm sạch hoặc rửa sạch. Bình
rỗng hay tàu thủy có thể giữ lại cặn sản phẩm. Tránh làm lây lan những chỗ vật liệu
bị đổ trào, và không cho chúng thoát ra và tiếp xúc với đất, dòng nước, khu vực
thoát nước và cống rãnh.

XIV. YÊU CẦU TRONG VẬN CHUYỂN
UN

IMDG

IATA

Số UN

Không quản lý.

Không quản lý.

Không quản lý.

Tên riêng theo
Liên Hợp Quốc
(UN) để dùng
trong vận chuyển

-

-

-
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XIV. YÊU CẦU TRONG VẬN CHUYỂN
(các) nhóm nguy
hại vận chuyển

-

-

-

Quy cách đóng gói -

-

-

Mối nguy cho môi
trường

Không.

Không.

Không.

Thông tin bổ sung

-

-

-

Các biện pháp đề phòng đặc : Chuyên chở trong nhà xưởng của người sử dụng: luôn luôn chuyên chở trong
biệt cho người dùng
những thùng đựng được đậy kín và những thùng này phải được dựng đứng và giữ
chặt. Nên đảm bảo là những người chuyên chở sản phẩm biết phải làm gì trong
trường hợp bị tai nạn hoặc bị đổ.
Vận chuyển số lượng lớn
: Không có sẵn.
theo Phụ Lục II của
MARPOL 73/78 và Mã Thùng
Trung Chuyển Số Lượng Lớ
n (IBC)

XV. QUY CHUẨN KỸ THUẬT VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT PHẢI TUÂN
THỦ
Các quy định riêng về an toà : Chưa rõ có quy định quốc gia và/hoặc khu vực nào được áp dụng đối với sản phẩm
này (bao gồm cả các thành phần của nó).
n, y tế và môi trường cho sả
n phẩm
Thông tư số 05/1999/TT-BYT
Tên thành phần nguy hiểm

Loại

Thori dioxit (ThO2)

Loại 1

Ghi chú

XVI. THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC
Lịch sử
Chuẩn bị bởi
Ngày phát hành
Phiên bản
(Các) Phần Đã Chỉnh Sửa

: KMK Regulatory Services Inc.
: 2014/02/15
: 1
: Không áp dụng.

Người đọc lưu ý
Thông tin được đưa ra ở đây là chính xác dựa trên các hiểu biết của chúng tôi. Tuy nhiên, nhà cung cấp nêu tên ở trên hay các cơ sở trực
thuộc không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin này.
Quyết định cuối cùng về sự phù hợp hay không của nguyên liệu nào là thuộc về trách nhiệm của người sử dụng. Tất cả những nguyên liệu
có thể có những nguy hại chưa được biết đến và vì vậy cần phải được sử dụng cẩn thận. Mặc dù có một vài tác động nguy hại được nêu ở
đây nhưng chúng tôi không bảo đảm rằng đây là những nguy hại duy nhất tồn tại.
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