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* 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

· Produktbeteckning

· Handelsnamn: Naturlig grafit
· CAS-nummer:

999999-99-4
· EG-nummer:

310-127-6
· Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· Användningssektor

SU15   Tillverkning av fabricerade metallprodukter, med undantag av maskiner och utrustning
SU14   Tillverkning av grundmetaller, inbegripet legeringar
SU24   Vetenskaplig forskning och utveckling
SU19   Byggnads- och konstruktionsarbete
SU10   Formulering [blandning] av beredningar och/eller ompackning (exklusive legeringar)
SU12   Tillverkning av plastprodukter, inklusive blandning och omvandling
SU13   Tillverkning av andra icke-metalliska mineralprodukter, t.ex. murbruk och cement
SU5   Tillverkning av textilier, läder, päls
SU3   Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i beredningar på industriella
produktionsplatser
SU0   Övrigt

· Produktkategorin
PC24   Smörjmedel, fetter och släppmedel
PC9a   Ytbeläggningar och färger, förtunningsmedel, färgborttagningsmedel
PC9b   Fyllmedel, kitt, murbruk, modellera
PC7   Basmetaller och legeringar
PC32   Polymerberedningar och -föreningar
PC41   Produkter för prospektering eller produktion av olja och gas
PC14   Produkter för behandling av metallytor
PC15   Ytbehandlingsprodukter för icke-metaller
PC0   Övrigt

· Processkategori
PROC18   Allmän infettning/smörjning vid förhållanden med hög rörelseenergi
PROC17   Smörjning vid högenergibetingelser vid metallbearbetning
PROC10   Applicering med roller eller strykning
PROC13   Behandling av varor genom doppning och hällning.
PROC22   Tillverkning och bearbetning av mineraler och/eller metaller vid hög temperatur
PROC7   Industriell sprayning
PROC5   Blandning vid satsvisa processer
PROC23   Öppna bearbetnings- och överföringsoperationer vid väsentligt förhöjd temperatur
PROC27b   Produktion av metallpulver (våtprocesser)
PROC27a   Produktion av metallpulver (varmprocesser)
PROC25   Andra varmbearbetningsmoment med metaller
PROC15   Användning som laboratoriereagens
PROC0   Övrigt

· Ämnets användning / tillredningen Material, smörjmedel, blyertspenna, fyllning

· Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
· Tillverkare/leverantör:

Graphit Kropfmühl GmbH
Langheinrichstraße 1
94051 Hauzenberg

· Område där upplysningar kan inhämtas:
Tel:       +49 (0) 8586609-0
Fax:      +49 (0) 8586609-114
eMail:    info@gk-graphite.com

· Telefonnummer för nödsituationer:
Tox. Info / Giftnotruf München +49 (0) 89 / 19240  Fax: +49 (0) 89 / 41402467
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2 Farliga egenskaper

· Klassificering av ämnet eller blandningen
· Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 Ämnet är inte klassificerat enligt CLP-förordningen.

· Märkningsuppgifter
· Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 Utgår
· Faropiktogram Utgår
· Signalord Utgår
· Faroangivelser Utgår
· Andra faror

Damm kan bilda med luft brandfarliga blandningar – damm explosionsrisk
Huvudsakligen genom mekanisk påverkan som är irriterande för hud och slemhinnor.

· Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
· PBT: Ej användbar.
· vPvB: Ej användbar.

3 Sammansättning/information om beståndsdelar

· Kemisk karakterisering: Ämnen
· CAS-nr. beteckning

999999-99-4 Naturgraphit
· Identifikationsnummer
· EG-nummer: 310-127-6
· Ytterligare hänvisningar: GHS-klassificering: Ej klassificerad som farlig.

* 4 Åtgärder vid första hjälpen

· Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
· Allmänna hänvisningar:

Ta bort förorenade kläder.
Lagring och transport i stabilt sidoläge.
För klagomål och symtom för medicinsk vård.

· Vid inandning:
Se till att berörda personer får frisk luft och ligger stilla.
Se till att patienten kommer under läkarvård.

· Vid kontakt med huden: Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.
· Vid kontakt med ögonen:

Ta bort kontaktlinser.
Skydda det oskadade ögat.
Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten och kontakta läkare.

· Vid förtäring: Skölj munnen och drick rikligt med vatten.
· Hänvisningar för läkaren:
· De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Mineraldamm.
Dekontaminering, symptomatisk behandling.
Inga giftiga, irriterande eller allergiska reaktioner kända.
Mekanisk hud- eller ögonirritation kan uppstå.

5 Brandbekämpningsåtgärder

· Släckmedel
· Lämpliga släckningsmedel:

Skum
Sand
Koldioxid

(Fortsättning på sida 3)
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Spridd vattenstråle
Anpassa brandbekämpningsåtgärderna till omgivningen.

· Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl: Sluten vattenstråle
· Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid bränningen bildning av kolmonoxid och koldioxid.
· Råd till brandbekämpningspersonal
· Speciell skyddsutrustning: Använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.

6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

· Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Använd personlig skyddsdräkt.
Särskild halkrisk pga produktläckage/-spill.

· Miljöskyddsåtgärder: Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.
· Metoder och material för inneslutning och sanering: Städa upp mekaniskt.
· Hänvisning till andra avsnitt

Information beträffande säker hantering se kapitel 7.
Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

* 7 Hantering och lagring

· Hantering:
· Försiktighetsmått för säker hantering

Inandning av damm. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder.
Undvik långvarig eller upprepad exponering.
Vid dammbildning sörj för punktutsugning.
Begränsa lagermängd på arbetsplatsen.
Behållaren skall bevaras tätt tillsluten.
Utför fyllningsprocedurer endast vid stationer som utrustats med en utsugningsanordning.

· Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:
Ämnet är brännbart. Brandsläcknings utrustning tillhandahålla.
Under vissa omständigheter kan fina dammmoln bilda explosiva blandningar med luft.
Vidta åtgärder mot statisk laddning.
Håll damm och värmekällor borta.
Dammsug på plats.

· Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Förpackningsmaterialet skall före användning undersökas med hänsyn till dess beständighet.

· Lagring:
· Krav på lagerutrymmen och behållare:

Produkten får inte förvaras i gångar, genomfarter, trapputrymmen, allmänt tillgängliga trapphus, på tak, i
takutrymmen eller arbetslokaler.
Använd inga livsmedelskärl på grund av förväxlingsrisken.
Förse behållaren med tydlig och varaktig märkning.
Förvara produkten om möjligt helst i originalbehållaren.
Håll behållaren tättsluten.

· Hänvisningar beträffande sammanlagring:
Förvaras borta från mat, mediciner och foder.
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
Förvaras åtskilt från brännbara ämnen.
Förvaras borta från smittsamma, radioaktiva, explosiva ämnen.

· Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:
Endast ämnen i samma lagringsklass ska lagras tillsammans.
Förvaras svalt.
Förvaras torrt.

· Lagringsklass: Lagringsklass 11 (brännbara fasta ämnen)
(Fortsättning på sida 4)
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· Specifik slutanvändning Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

* 8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd

· Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar:
Inga övriga uppgifter, se punkt 7.

· Kontrollparametrar

· Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:

999999-99-4 Naturlig grafit

DUST CARBON LIMIT Nivågränsvärde: 5 I mg/m³
I = Inhalable

· DNEL
DNEL: Derived No Effect Level

Oral DNEL long term - systemic effects 813 mg/kg bw/day (consumers)

Inhalativ DNEL long term - local effects 0,3 mg/m³ (consumers)

1,2 mg/m³ (workers)

· Ämnen med biologiska gränsvärden: Inte relevant
· Ytterligare hänvisningar: De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

· Begränsning av exponeringen
Produkten bör helst bearbetas i sluten apparatur.
Sörj för mycket god ventilation i arbetslokalen.
Sug upp dammet direkt där det bildas.

· Personlig skyddsutrustning:
· Allmänna skydds- och hygienåtgärder: Byt förorenade kläder och använd endast efter rengöring.
· Andningsskydd:

Krävs om det finns damm: halvmask eller full mask
Filter P1

· Handskydd:
Skyddshandskar krävs vanligtvis inte.
Vid konstant hudkontakt är handskar tillräckliga för låg mekanisk och materialbelastning.
Kontrollera att skyddshandskarna är felfria innan du använder dem.
Användning av hudvårdsmedel i förebyggande syfte rekommenderas för att skydda huden.
Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.

· Handskmaterial
Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar
från en tillverkare till nästa.

· Handskmaterialets penetreringstid
Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

· Ögonskydd:
Mekanisk bearbetning med damm kräver skyddsglasögon med sidoskydd enligt DIN 58211 och DIN EN 166.

· Kroppsskydd: Arbetsskyddsdräkt
· Begränsning och övervakning av miljöexponering. Inte relevant.

* 9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

· Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
· Allmänna uppgifter
· Utseende:

Form: Pulver
Färg: gråsvart

· Lukt: Luktfri
· Lukttröskel: Ej bestämd.

· pH-värde: Svagt surt till neutralt (DIN ISO 787-9)

(Fortsättning på sida 5)
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· Tillståndsändring
Smältpunkt/fryspunkt: 3.550 °C
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: 3750 (Sublimation) °C

· Flampunkt: Ej användbar.

· Tändtemperatur: >500 °C

· Sönderfallstemperatur: Ej bestämd.

· Självantändningstemperatur: Ej bestämd.

· Explosiva egenskaper: I princip kan grafitiskt fint damm exploderas under vissa
förhållanden.
Dammexplosionsantalet av naturlig grafit beror på graden av
renhet och partikelstorleksfördelningen.
Damm explosion klass ST 1.

· Explosionsgränser:
Nedre: Ej bestämd.
Övre: Ej bestämd.

· Ångtryck: Ej användbar.

· Densitet vid 20 °C: 2,26 g/cm³
· Relativ densitet Ej bestämd.
· Ångdensitet Ej användbar.
· Avdunstningshastighet: Ej användbar.

· Löslighet i / blandbarhet med
Vatten vid 20 °C: <0,001 g/l

· Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten: Ej bestämd.

· Viskositet:
Dynamisk: Ej användbar.
Kinematisk: Ej användbar.

· Annan information Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

10 Stabilitet och reaktivitet

· Reaktivitet Icke-reaktiv i enlighet med avsedd användning och lagringsvillkor.
· Kemisk stabilitet Kemiskt stabilt i enlighet med avsedda användnings- och lagringsvillkor.
· Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas: Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
· Risken för farliga reaktioner

Antändningsrisk
Bildning av brandfarliga gaser eller ångor med klortrifluorid och fluor.

· Förhållanden som ska undvikas
Mycket höga temperaturer
Fuktighet

· Oförenliga material: Starka oxidationsmedel
· Farliga sönderdelningsprodukter: Kolmonoxid och koldioxid

* 11 Toxikologisk information

· Information om de toxikologiska effekterna
· Akut toxicitet Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:

Oral LD50 >2.000 mg/kg (rat) (OECD 401)

Inhalativ LD50 4h >2.000 mg/m³ (rat) (OECD 403)
(Fortsättning på sida 6)
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· Primär retningseffekt:

· Frätande/irriterande på huden

Irriterande på hud Haut mg/kg (rabbit) (OECD 404)
keine Reizung

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Irriterande för ögon Auge mg/kg (rabbit) (OECD 405)
ingen irritation

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
· Luftvägs-/hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· Subakut till kronisk toxicitet:

Oral NOAEL 813 mg/kg bw/day (rat) (OECD 422)
NOAEL: No Observed Adverse Effect Level

Inhalativ NOAEC 12 mg/m³ (rat) (OECD 412)
NOAEC: No Observed Adverse Effect Concentration

· Allergiframkallande egenskaper I det lokala lymfkörtelstestet (OECD 429) icke-sensibiliserande hos möss.
· CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)
· Mutagenitet i könsceller

Chromosome aberration test:                           OECD 473  negativ
Bacterial reverse mutation assay (Ames-Test): OECD 471  negativ

· Cancerogenitet
Klassificering enligt U.S. National Institute of Health (NIH) i National Toxicology Program (NTP) för
naturgrafit med kvartshalt: Misstänks kunna ge cancer hos människor.

· Reproduktionstoxicitet
Inga reproduktiva och teratogena effekter observerades hos råttor.

Oral NOAEL 813 mg/kg (rat) (OECD 422)
NOAEL: No Observed Adverse Effect Level

· Specifik organtoxicitet – enstaka exponering
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· Specifik organtoxicitet – upprepad exponering
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· Fara vid aspiration
Ihållande inandning av högre dammkoncentrationer av naturgrafit kan framkalla andningsbesvär. Långvarig
kronisk belastning med naturgrafit kan gynna utvecklingen av dammlunga (pneumokonios).

* 12 Ekologisk information

· Toxicitet

· Akvatisk toxicitet:

IC50/72h >100 mg/l (Pseudokirchneriellasubcapitata) (OECD 201)
- 

EC50/48h >100 mg/l (daphnia) (OECD 202)
- 

Akute Fischtoxizität LC50/96h >100 mg/l (Pimephales promelas) (OECD 203)
- 

· Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· Beteende i miljöomgivningar:
· Bioackumuleringsförmåga Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· Rörlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· Ytterligare ekologiska hänvisningar:
· Allmänna hänvisningar: According to the German Water Endangerment Class: Not hazardous to water
· Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna produkt innehåller inga PBT- eller vPvB-ämnen enligt REACH bilaga XIII-kriterier.
· PBT: Ej användbar.
· vPvB: Ej användbar.

(Fortsättning på sida 7)
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· Andra skadliga effekter
Makro-kristallin naturlig grafit är ett kemiskt inert material som inte förorenar miljön.

* 13 Avfallshantering

· Avfallsbehandlingsmetoder
· Rekommendation:

Restkvantiteter bör återvinnas så mycket som möjligt; Förorenat avfall kan återvinnas energiskt.
AVV-avfallskod: 01 04 99

· Ej rengjorda förpackningar:
· Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

14 Transportinformation

· UN-nummer
· ADR, IMDG, IATA Utgår

· Officiell transportbenämning
· ADR, IMDG, IATA Utgår

· Faroklass för transport

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Klass Utgår

· Förpackningsgrupp
· ADR, IMDG, IATA Utgår

· Miljöfaror: Ej användbar.

· Särskilda skyddsåtgärder Ej användbar.

· Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och
IBC-koden Ej användbar.

· UN "Model Regulation": Utgår

15 Gällande föreskrifter

· Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
· Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 Produkten kräver inte klassificering och märkning.

· Direktiv 2012/18/EU
· Namngivna farliga ämnen - BILAGA I Ämnet är inte listat.

· Nationella föreskrifter:

· Hänvisningar beträffande inskränkning av sysselsättning:
Ingen enligt förordningen om farliga ämnen (GefStoffV), lagen om skydd av ungdomsanställda (JArbSchG)
eller direktivet om moderskydd (MuSchRiLiv)

· Kemikaliesäkerhetsbedömning: En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

16 Annan information
Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti
beträffande produktegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

· Område som utfärdar datablad: Product Safety Department
· Tilltalspartner:

Graphit Kropfmühl GmbH
Langheinrichstraße 1
94051 Hauzenberg

(Fortsättning på sida 8)
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Tel:       +49 (0) 8586609-0
Fax:      +49 (0) 8586609-114
eMail:    info@gk-graphite.com

· Förkortningar och akronymer:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

· * Data ändrade gentemot föregående version   
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