
 

 
 

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ (MSDS) 
(відповідно до директиви ЄС 1907/2006, ст.31) 

 
Дата друку 18-11-2015  Редакція від 17-10-2012 

1. Назва компанії   
   
Торгова назва: 
Постачальник: 
 
 
Тел/Факс: 
e-mail 
Консультація: 
 
 
Інформація у надзвичайних 
ситуаціях: 

Магній хлористий технічний (німецький) 
ТОВ «Бішофіт Україна» 
04073 м. Київ, а/с 128 
вул. Куренівська, 21-Г 
+38(044)201-54-92 
info@bischofite.com.ua 
Відділ збуту 
тел.: +38(044) 2015492 
 
тел.: +38(044) 2015492 
marketing@bischofite.com.ua 

2. Ідентифікація про небезпеку 
Класифікація сполук та компонентів: 
Відповідність Правилам ЄС № 1272/2008:  
Сполуки не класифікуються відповідно до правил CLP. 
 
Відповідність Директиві 67/548/ЕЕС чи Директиві 1999/45/ЕС: не стосується 
 
Інформація на упаковці:  
Відповідність до Правил (EC) №1272/2008: не стосується 
Піктограми небезпеки: не стосується 
Сигнальні слова: не стосується 
Застереження про небезпеку: не стосується 
 
Інші небезпеки: подразнює очі 
 
Результати щодо PBT та vPvB застережень: 
PBT: не стосується 
VPyB: не стосується 
3. Склад/ Інформація про інгредієнти: 
CAS-No: 7791-18-6 
EINEC No: 232-094-6 
UKTZED 
Комерційна назва 

2827310000 
Магній хлористий технічний (германія) 

Торгова марка: Magnesia 4151 
Хімічна характеристика: Магній хлористий 6-гексагідрат, технічний, MgCl2x6H2O 
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4. Заходи надання першої допомоги 
Після контакту зі шкірою: 
 
 
Після контакту з очима: 
 
 
Після проковтування: 

негайно зняти забруднений одяг, промити тіло великою кількістю води. 
Якщо подразнення на шкірі залишились, зверніться до лікаря 
 
промити відкриті очі під проточною водою протягом 15 хвилин та 
проконсультуйтесь з лікарем 
 
промити ротову порожнину, випити 1 чи 2 склянки води, не викликати 
блювоту без консультацій лікаря 

 
5. Заходи при пожежі 
Відповідність із засобами гасіння: будь-які  
Магній хлористий 6-гексагідрат не горючий 
 
6. Заходи при не навмисному вивільненню 
 
Особисті запобіжні заходи:  
особливих заходів не має 
 
Запобіжні заходи для навколишнього середовища:  
Не допускати потрапляння у водоймища 
 
Методи очищення:  
Зібрати механічним способом чи іншим методом (п.13); змити частинами великою кількістю води; змити 
у стічні води у відповідності діючих норм 
 
7. Переміщення та зберігання  
 
Переміщення 
Застереження для безпечного переміщення 
уникати контакту з очима, шкірою та одягом; дотримуйтесь звичайних заходів безпеки при роботі з 
хімічними матеріалами 
Зберігання 
Вимоги до складських приміщень та ємкостей для зберігання 
зберігати у сухих приміщеннях, продукт дуже гігроскопічний; продукт розпливається при відносній 
вологості > 30%. 
 
8. Токсичність та особистий захист 



 

 
 

Вимоги та обмеження до робочого місця 
без обмежень, на території Німеччини 
 
Обладнання для особистого захисту: 
 
Распіраторний захист 
використовувати індивідуальні распіраторні маски у випадку сильного рівня запиленості повітря 
Захист очей 
використовуйте захисні окуляри 
Захист рук  
використовуйте гумові рукавички 
Інше 
Легкий захисний робочий одяг 
 
Промислова гігієна 
мийте руки до перерви та після робіт; підчас роботи з продуктом не дозволяється вживати їжу, пити чи 
курити; зберігати подалі від їжі та інвентарю для харчування тварин; негайно зняти 
уражений/забруднений одяг 
 
9. Фізико-хімічні характеристики 
Форма лусочки різного розміру (від 0,3 до 2,0 см) 
Колір білий (від слабко жовтуватого, 

сірого відтінку) 
 

Запах без запаху   
pH 8,7 /10% водневого 

розчину/ 
  

Зміна стану    
Точка /діапазон плавлення 1180С, збезводнюється при 1000С з подальшим 

розкладанням  
Точка спалаху н.д   
Займистість (тверда, газоподібна) н.д   
Температура займання н.д   
Самозаймистість не самозаймається і не вибухає при кімнатній 

температурі повітря (не самозаймистий) 
Поширення вогню не відомо 
Небезпека вибуху не відомо 
Тиск пари (0C) NDA hPa 
Густина  1,604 г/см2 (при 200С) 
Об’ємна густина 0,750 г/см2 
Розчинність у воді 2,430  кг/л H2O (при 200С) 
Додаткова інформація не потребує 
  
  
  

10. Стабільність при зберіганні та взаємодія 



 

 
 

 
Реакційна стабільність та взаємодія 
 
Умови, яких слід уникати 
NDA 
 
Небажана взаємодія з матеріалами 
NDA 
 
Небезпечні сполуки чи суміші 
Хлористий водень (hydrogen chloride) 
 
Додаткова інформація 
Інформація про небезпечні реакції не відома 
 
11. Токсикологічні данні 
Інформація, щодо токсикологічного впливу 
Гостра токсичність 
Первинна подразнююча дія:  
на шкіру  подразнююча дія, інтенсивність залежить індивідуальної чутливості 
на очі подразнююча дія 

 
12. Екологічність 
 
Не містить жодних небезпечних субстанцій, що можуть нести загрозу для середовища.  
 
13. Утилізація 
Продукт 
утилізувати у відповідності до Правил, що регулюють утилізацію небезпечних речовин, якщо це є 
можливим; 
код 060304 – сольові рішення, які містять хлориди, флориди чи галогени. 
 
Не очищена упаковка  
повернути/переслати на переробку відповідному постачальнику чи на спеціалізовану фабрику, у 
відповідності до національних Правил для переробки таких матеріалів. 
 
14. Транспортна інформація  
ADR/RID-GGVS/E клас Пакування гр., Клас небезпеки, № 4 Субстанція № 
ADNR клас №  Категорія  
IMDG/GGVSee клас UN-No EmS-No MFAG-No 
ICAO/ATA клас  UN-No   
 
Додаткова інформація: вантаж не містить небезпечних матеріалів, не вимагає особливих вимог 
транспортування. Перевозиться як технічна сіль чи подібні продукти. 

15. Регуляторна інформація 



 

 
 

Національні стандарти:  
Клас небезпеки для води (Європейська класифікація) 
WHC 1, у від. до VwVwS (Administrative Registration on the Classification of Substances Hazardous to Water 
into Water Hazard Classes) від 17/05/1999  
(попередня класифікація WHC = 0) 
Відповідно до діючих національних чи місцевих регуляторних державних правил до хімічних продуктів 
 
16. Особлива інформація 
 
Інформація, що міститься у цьому документі, підготовлена у відповідності до актуальних знань сьогодні. 
В той же час, ми не можемо нести відповідальність за сферу чи спосіб застосування продукту чи 
імплементацію наданої інформації, включаючи і будь-які можливі пошкодження, спричинені продуктом 
та/чи інформацією про продукт. Споживач самостійно визначає сферу та спосіб застосування продукту. 
 
ІНФОРМАЦІІЯ ЩОДО КОРИСТУВАННЯ MSDS :  +38(044) 2015492, info@bischofite.com.ua, 

 


