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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 
1.1. Identyfikator produktu 

Postać produktu 

Nazwa substancji 

Nazwa chemiczna 

Numer WE 

Numer CAS 

Kod produktu 

Wzór 

Synonimy 

: Substancja 

: Magnesium Oxide
: Tlenek magnezu 

: 215-171-9 

: 1309-48-4 

: MagChem 10 

 

: MgO 

: calcined brucite magnesia, calcined magnesia, calcined magnesite, magnesite 

burnt, hardburned magnesium oxide, sea-water magnesia, oxomagnesia 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania 

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Do stosowania w aplikacjach ogniotrwałych 

1.2.2. Odradzane zastosowanie 

Brak dodatkowych informacji 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Martin Marietta Magnesia Specialties 

1800 Eastlake Road 

49660 Manistee, Michigan - USA 

T +001 410 780 5500 

1.4. Numer telefonu alarmowego 

Numer telefonu pogotowia : CHEMTREC, U.S.: 1-800-424-9300  INTERNATIONAL: +1-703-527-3887  Available 24/7 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]Mieszaniny/Substancje: Karta SDS UE 2015: Zgodnie z 
Rozporządzeniem (UE) 2015/830 (Załącznik II Rozporządzenia REACH) 

Nie sklasyfikowany 

Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko. 

W normalnych warunkach użytkowania nie powinien wystąpić negatywny wpływ na zdrowie lub środowisko. 

2.2. Elementy oznakowania 

Etykietowanie nie dotyczy. 

2.3. Inne zagrożenia 

Inne zagrożenia, które nie powodują 
zaklasyfikowania 

: W normalnych warunkach nieobecne. 

PBT: Nie dotyczy - nie wymaga rejestracji 

vPvB: Nie dotyczy - nie wymaga rejestracji 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 
3.1. Substancje 

Rodzaj substancji Jednoskładnikowa 

Nazwa 

Numer CAS 

Numer WE 

Hardburned Magnesium Oxide  

1309-48-4 

215-171-9 

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Tlenek magnezu (Numer CAS) 1309-48-4 
(Numer WE) 215-171-9 

98 Nie sklasyfikowany 
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Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Tlenki krzemu, żelaza, glinu i wapnia (Numer CAS) mixture 2 Nie sklasyfikowany 

3.2. Mieszaniny 

Nie dotyczy 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Pierwsza pomoc - środki ogólnie : Osobie nieprzytomnej nie wolno niczego podawać doustnie. Jeżeli poczujesz się niedobrze, 
zgłoś się do lekarza (pokaż etykietę, jeżeli to możliwe). 

Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu : W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku trudności z 
oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić 
warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą : Nie przewiduje się właściwości drażniących. Zdjąć skażone ubranie i umyć wszystkie 
eksponowane okolice skóry wodą z delikatnym mydłem, a następnie intensywnie spłukać 
ciepłą wodą. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami : Natychmiast przemyć dużą ilością wody. Jeżeli ból, mruganie lub zaczerwienienie nie ustępują, 
zwrócić się po pomoc lekarską. 

Pierwsza pomoc - środki po połknięciu : Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Objawy/skutki narażenia : Raczej nie stanowi większego zagrożenia w spodziewanych warunkach normalnego użycia. 
Nie wdychać gazu / dymu / pary / cieczy użytkowej (właściwe określenie zaproponuje 
producent). 

Symptomy/skutki w przypadku inhalacji : Wdychanie może powodować: podrażnienie, kaszel, trudności w oddychaniu. 

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze 
skórą 

: W normalnych warunkach nieobecne. 

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z 
oczami 

: Może powodować podrażnienie oczu. 

Symptomy/skutki w przypadku połknięcia : Spożycie zwykle wywołuje efekt przeczyszczający. Połknięcie dużych ilości substancji może 
spowodować niedrożność jelit. 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym 

Nie są wymagane specjalne procedury. 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 
5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze : Niepalny. W wypadku pożaru, zastosować środki gaśnicze zależnie od materiałów 
składowanych w pobliżu. Mgła wodna. Ditlenek węgla. Proszek. Piana. 

Nieodpowiednie środki gaśnicze : Nieznane. 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Zagrożenie pożarowe : Po ogrzaniu do temperatury rozkładu (powyżej 1700°C) mogą powstawać pary tlenku 
magnezu. 

Zagrożenie wybuchem : Produkt nie grozi wybuchem. 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Instrukcje gaśnicze : Do schłodzenia pojemników, które uległy ekspozycji, używać aerozolu wodnego lub mgły. 
Zachować ostrożność podczas gaszenia pożaru chemicznego. Nie dopuścić z gaszenia pożaru 
do sieci wodnej lub kanalizacji. 

Ochrona podczas gaszenia pożaru : Nie wchodzić do strefy pożaru bez odpowiedniego sprzętu ochronnego, w tym bez ochrony 
dróg oddechowych. 

Inne informacje : Nie są wymagane dodatkowe środki zarządzania ryzykiem. 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 

Ogólne środki zaradcze : Unikać tworzenia lub rozprzestrzeniania pyłu. Osadzony pył może zostać usunięty za pomocą 
odkurzacza. 

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy 

Wyposażenie ochronne : Przy możliwości powstania nadmiernych ilości pyłu używać zatwierdzonego sprzętu 
przeznaczonego do ochrony dróg oddechowych. 

Procedury awaryjne : Ewakuować zbędny personel. 
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6.1.2. Dla osób udzielających pomocy 

Wyposażenie ochronne : Przy możliwości powstania nadmiernych ilości pyłu używać zatwierdzonego sprzętu 
przeznaczonego do ochrony dróg oddechowych. 

Procedury awaryjne : Zmieść rozsypaną substancję do pojemników; jeśli stosowne, przed zmiataniem zwilżyć, aby 
unikać wzbijania pyłu. 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Nie dopuszczać do przedostania się do ścieków i wód publicznych. 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się skażenia : Ograniczyć i zebrać jak każde inne ciała stałe. 

Metody usuwania skażenia : Zamieść rozsypany materiał, unikając pylenia. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Patrz nagłówek 8. Ograniczenie kontaktu i osobiste wyposażenie ochronne: 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 
postępowania 

: Aby zapobiec powstawaniu pyłu, obszar roboczy musi być dobrze wentylowany. 

Zalecenia dotyczące higieny : Obchodzić się zgodnie z zasadami higieny przemysłowej oraz procedurami bezpieczeństwa. 
Przed jedzeniem, piciem, paleniem oraz przed wyjściem z pracy ręce oraz inne eksponowane 
okolice umyć wodą i delikatnym mydłem. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności 

Warunki przechowywania : Nieużywane pojemniki należy przechowywać zamknięte. 

Materiały niezgodne : KWAS (silny) — gwałtowna reakcja, wydzielanie ciepła; trifluorek chloru — gwałtowna reakcja, 
powstawanie płomieni; pentachlorek fosforu — natychmiastowy zapłon. UWAGA: działanie 
wody może powodować powolne uwadnianie produktu, w czasie którego może się wydzielać 
ciepło (reakcja egzotermiczna). 

Zakaz wspólnego składowania : Nie przechowywać razem z materiałami niezgodnymi. 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
8.1. Parametry dotyczące kontroli 

Tlenek magnezu (1309-48-4) 

Polska NDS (mg/m³) 5 mg/m³ dymy 
10 mg/m³ pyly 

8.2. Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli: 

Zapewnić lokalny wyciąg lub wentylację ogólną pomieszczenia w celu zminimalizowania ekspozycji na pył. Należy stosować techniczne środki 
kontroli w celu eliminacji narażenia lub ograniczenia go do poziomu poniżej limitów narażenia. 

Ochrona rąk: 

Brak w normalnych warunkach stosowania. 

Ochrona oczu: 

Gogle do pracy z chemikaliami lub okulary ochronne. EN 166 

Ochrona dróg oddechowych: 

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Należy stosować maskę oddechową z filtrem 
N95. Przy powstawaniu pyłu: maska przeciwpylna typ P2. EN 143 

Inne informacje: 

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Stan skupienia : Solidny 

Wygląd : Proszek. 

Masa cząsteczkowa : 40,3 g/mol 

Barwa : biały. 
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Zapach : bez zapachu. 

Próg zapachu : Brak danych 

pH : Brak danych 

Roztwór pH : 10,3 nasycony roztwór wodny 

Szybkość parowania względne (octan butylu=1) : Brak danych 

Temperatura topnienia : 2827 (2797 - 2857) °C 

Temperatura krzepnięcia : Brak danych 

Temperatura wrzenia : 3600 °C 

Temperatura zapłonu : Produkt nie podtrzymuje spalania 

Temperatura samozapłonu : Brak danych 

Temperatura rozkładu : > 1700 °C 

Palność (ciała stałego, gazu) : Produkt niepalny 

Prężność par : Brak danych 

Ciśnienie pary przy 50°C : 0 hPa 

Gęstość względna pary w temp. 20  °C : 0 

Gęstość względna : Brak danych 

Gęstość : 3,58 g/cm³ (teoretyczna gęstość MgO) 

Rozpuszczalność : W wodzie materiał jest częściowo rozpuszczalny. 

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda (Log 
Pow) 

: Brak danych 

Lepkość, kinematyczna : Brak danych 

Lepkość, dynamiczna : Brak danych 

Właściwości wybuchowe : Produkt nie grozi wybuchem. 

Właściwości utleniające : Brak danych 

Granica wybuchowości : Brak danych 

9.2. Inne informacje 

Zawartość LZO : 0 % 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 
10.1. Reaktywność 

Reaguje z: Materiały niezgodne. 

10.2. Stabilność chemiczna 

Substancja stabilna w temperaturze pokojowej i w normalnych warunkach użytku. 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Niebezpieczna polimeryzacja nie wystąpią. 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Trzymać/przechowuj z dala od niekompatybilnych materiałów. 

10.5. Materiały niezgodne 

KWAS (silny) — gwałtowna reakcja, wydzielanie ciepła; trifluorek chloru — gwałtowna reakcja, powstawanie płomieni; pentachlorek fosforu — 
natychmiastowy zapłon. UWAGA: działanie wody może powodować powolne uwadnianie produktu, w czasie którego może się wydzielać ciepło 
(reakcja egzotermiczna). 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

Po ogrzaniu tlenku magnezu do temperatury tworzenia par (powyżej 1700°C) mogą powstawać pary tlenku magnezu. 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra (doustnie) : Nie sklasyfikowany 

Toksyczność ostra (skórnie) : Nie sklasyfikowany 

Toksyczność ostra (inhalacja) : Nie sklasyfikowany 

Tlenek magnezu (1309-48-4) 

LD50 doustnie, szczur 3870 - 3990 mg/kg 

Działanie żrące/drażniące na skórę : Nie sklasyfikowany 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące 
na oczy 

: Nie sklasyfikowany 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub 
skórę 

: Nie sklasyfikowany 
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Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany 

Działanie rakotwórcze : Nie sklasyfikowany 

Szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie sklasyfikowany 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie jednorazowe 

: Nie sklasyfikowany 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie powtarzane 

: Nie sklasyfikowany 

Zagrożenie spowodowane aspiracja : Nie sklasyfikowany 

Potencjalne szkodliwe oddziaływanie na 
zdrowie człowieka i możliwe objawy 

: W normalnych warunkach nieobecne. 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 
12.1. Toksyczność 

Ostra toksyczność dla środowiska wodnego : Nie sklasyfikowany 

Przewlekła toksyczność dla środowiska 
wodnego 

: Nie sklasyfikowany 

Tlenek magnezu (1309-48-4) 

LC50 dla ryby 1 1355 mg/l 

EC50 Dafnia 1 190 mg/l 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

Hardburned Magnesium Oxide (1309-48-4) 

Trwałość i zdolność do rozkładu Nie ustalono. 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

Hardburned Magnesium Oxide (1309-48-4) 

Zdolność do bioakumulacji Nie ustalono. 

12.4. Mobilność w glebie 

Brak dodatkowych informacji 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Hardburned Magnesium Oxide (1309-48-4) 

PBT: Nie dotyczy - nie wymaga rejestracji 

vPvB: Nie dotyczy - nie wymaga rejestracji 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 

dodatkowe informacje : Unikać uwolnienia do środowiska. 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Zalecenia dotyczące usuwania odpadów : Usuwać w bezpieczny sposób zgodnie w lokalnymi/ogólnokrajowymi przepisami. 

Ekologia - odpady : Unikać uwolnienia do środowiska. 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 
Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

14.1. Numer UN (numer ONZ) 

Nr UN (ADR) : Nieuregulowany. 

Nr UN (IMDG) : Nieuregulowany. 

Nr UN (IATA) : Nieuregulowany. 

Nr UN (ADN) : Nieuregulowany. 

Nr UN (RID) : Nieuregulowany. 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR) : Nieuregulowany. 

Prawidłowa nazwa przewozowa (IMDG) : Nieuregulowany. 

Prawidłowa nazwa przewozowa (IATA) : Nieuregulowany. 

Prawidłowa nazwa przewozowa (ADN) : Nieuregulowany. 

Prawidłowa nazwa przewozowa (RID) : Nieuregulowany. 
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14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

ADR 

Klasa zagrożenia w transporcie (ADR) : Nieuregulowany. 

IMDG 

Klasa zagrożenia w transporcie (IMDG) : Nieuregulowany. 

IATA 

Klasa zagrożenia w transporcie (IATA) : Nieuregulowany. 

ADN 

Klasa zagrożenia w transporcie (ADN) : Nieuregulowany. 

RID 

Klasa zagrożenia w transporcie (RID) : Nieuregulowany. 

14.4. Grupa pakowania 

Grupa pakowania (ADR) : Nieuregulowany. 

Grupa pakowania (IMDG) : Nieuregulowany. 

Grupa opakowań (IATA) : Nieuregulowany. 

Grupa opakowań (ADN) : Nieuregulowany. 

Grupa pakowania (RID) : Nieuregulowany. 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 

Produkt niebezpieczny dla środowiska : Nie 

Ilości wyłączone : Nie 

Inne informacje : Brak dodatkowych informacji 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

- Transport lądowy 

Nieuregulowany.

- transport morski

Nieuregulowany.

- Transport lotniczy

Nieuregulowany.

- Transport śródlądowy

Nieuregulowany.

- Transport kolejowy

Nieuregulowany.

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 

Nie dotyczy 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny 

15.1.1. Przepisy UE 

Bez ograniczeń zgodnie z załącznikiem XVII do rozporządzenia  REACH 

Periclase nie znajduje się na liście kandydatów do rozporządzenia REACH 

Periclase nnie jest wymieniony na liście Załącznika XIV rozporządzenia REACH 

Zawartość LZO : 0 % 

15.1.2. Przepisy krajowe 

Umieszczono w japońskim wykazie ISHL (przepisy dotyczące BHP w przemyśle) 1-465 
Umieszczono w wykazie PICCS (filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych) 
Umieszczono w wykazie IECSC (wykaz istniejących substancji chemicznych produkowanych lub importowanych w Chinach) 
Umieszczono w wykazie KECI (koreański wykaz istniejących chemikaliów) KE-22728 
Umieszczono w wykazie NZIoC (nowozelandzki wykaz chemikaliów) 
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Umieszczono w wykazie AICS (australijski wykaz substancji chemicznych) 
Umieszczono w kanadyjskim wykazie DSL (krajowy wykaz substancji) 
Umieszczono w wykazie EINECS (europejski wykaz istniejących substancji chemicznych o znaczeniu komercyjnym) dla EWG 
Umieszczono w koreańskim wykazie ECL (wykaz istniejących chemikaliów) 
Umieszczono w amerykańskim wykazie TSCA (ustawa o kontroli substancji toksycznych) 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Brak oceny bezpieczeństwa chemicznego została przeprowadzona 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Skróty i akronimy: 

ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists) 

ATE: Szacunkowa toksyczność ostra 

CAS (Chemical Abstracts Service) liczba 

EC50: Koncentracja na środowisko związane z odpowiedzi przez 50% badanej populacji. 

GHS: globalny zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania substancji chemicznych (Globally Harmonized System) 

LD50: dawka śmiertelna dla 50% populacji badanej 

TSCA: Toxic Substances Control Act 

TWA: Czas Waga Średnia 

Źródła danych : Witryna Chemical Inspection & Regulation Service dostępna jest pod adresem http://www.cirs-
reach.com/Inventory/Global_Chemical_Inventories.html.  

Narażenie przemysłowe i techniki kontroli dotyczące substancji regulowanych przez Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia 
w Pracy (Ind. Exposure & Control Techn. for OSHA Regulated Substances) — MgO (pary), marzec 1989 r, str. 1181–
1184.  

Krister Forsberg and S.Z. Mansdorf, "Quick Selection Guide to Chemical Protective Clothing", Fifth Edition.  

NIOSH Occupational Health Guide do Spraw Substancji chemicznych - Cz. II, wrzesień, 1978. 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w 
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 
1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.  

Rejestr toksycznych efektów substancji chemicznych (RTECS), czerwiec 1998 r. Sax, wyd. 8. 

TSCA Chemical Substance Inventory.  Accessed at 
http://www.epa.gov/oppt/existingchemicals/pubs/tscainventory/howto.html. 

US National Library of Medicine National Institutes of Health Haz-Map.  Accessed at http://hazmap.nlm.nih.gov. 

 European Standards: Personal Protective Equipment; accessed at: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-
standards/harmonised-standards/personal-protective-equipment/index_en.htm. 

Inne informacje : Żadne(a). 

SDS EU (Załącznik II rozporządzenia REACH) 

SDS Prepared by: The Redstone Group, LLC 
6077 Frantz Road 
Suite 206 
Dublin, OH 43017 
T 614-923-7472 
www.redstonegrp.com 

Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych z wymogami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Dlatego 
nie należy ich rozumieć jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej właściwości produktu 




