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KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI                                                        

ZREDUKOWANY TLENEK GRAFENU (rGO)  

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                

Data sporządzenia: 07/02/2014 

Data aktualizacji: 15/10/2018 

  

1. Identyfikacja substancji/preparatu 

   Nazwa handlowa: zredukowany tlenek grafenu rGO - (płatkowy, kilkuwarstwowy    

   nanoproszek grafitu). 

   Nr REACH: numer rejestracji dla w.w. materiału nie jest dostępny, ponieważ substancja ta   

   lub jej produkty zwolnione są z rejestracji ze względu na wielkość rocznego obrotu.  

   W przyszłości, w miarę wzrostu produkcji, przewiduje się jej rejestrację.  

   Nazwa chemiczna i rodzina substancji: grafit syntetyczny. 

 

2. Producent/Dostawca:  

   NANOMATERIALS Leszek Stobiński 

   03-337 Warszawa, ul. Wyszogrodzka 14/38, Polska 

   Tel. +48/22 6744829; +48/517 571 259 

   E-mail: Lstob50@hotmail.com 

   www.nanomaterials.pl 

 

3. Informacja o składnikach 

    Skład:  

    Grafit syntetyczny: CAS No.: 7782-42-5 

    Zawartość węgla: więcej niż 87 % wag.  

    Zawartość tlenu: mniej niż 9 % wag.  

    Zawartość wodoru: mniej niż 1 % wag.  

    Zawartość azotu: mniej niż 3 % wag.  

    Zanieczyszczenia nieorganiczne: tlenek manganu, siarczany - mniej niż 0.1 % wag.  

    Popiół: mniej niż 0.1 % wag. 

     

4. Identyfikacja zagrożeń 

     

    4.1. Informacje ogólne, pierwsza pomoc  

    Produkt bezwonny koloru czarnego.  

    W przypadku zabrudzenia: zdjąć zanieczyszoną odzież, wyprać z zastosowaniem typowych   

    detergentów. 

    W przypadku spożycia: usta przemyć dokładnie wodą, zasięgnąć porady medycznej.  

    W przypadku wdechu: osobę poszkodowaną, jeśli oddycha, przenieść na świeże   

    powietrze. Jeśli osoba nie oddycha, zastosowć sztuczne oddychanie, wezwać natychmiast   

    lekarza.    

    W przypadku kontaktu ze skórą: zmyć dużą ilością wody z mydłem lub szamponem.   

    W razie wystąpienie odczynu alergicznego - zasięgnąć porady medycznej.  

    W przypadku kontaktu z oczami: przemyć dużą ilością letniej wody przez 5-10 min., w    

    razie wystąpienie odczynu alergicznego lub poważnego zaczerwienienia, przekrwienia   

    oczu zasięgnąć porady medycznej.  

    Podczas użytkowania produktu należy pracować pod wyciągiem, używać odzieży   

    ochronnej, maski na twarzy, właściwych rękawic i okularów.  
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   Niezwilżonym, pylistym preparatem rGO zaleca się zajmować w miejscach do tego     

   przeznaczonych, najlepiej pod wyciągiem. Produkt nie stwarza zagrożeń dla środowiska.  

     

   4.2. Zagrożenia dla zdrowia 
   Kontakt z przewodem pokarmowym: zagrożenia nie są znane, produkt nie powinien   

   powodować zagrożeń w razie połknięcia.    

   Kontakt z drogami oddechowymi:  pył pochodzący z produktu może powodować   

   podrażnienie układu oddechowego.  

   Kontakt ze skórą: nie znane są negatywne skutki kontaktu materiału ze skórą. Może   

   powodować umiarkowane lokalne podrażnienia. Nie powinien powodować długotrwałych   

   podrażnień skóry nawet w przypadku dużego stężenia. Preparat nie powinien się wchłaniać    

   poprzez bezpośredni kontakt ze skórą.  

   Kontakt z oczami: kontakt z oczami może powodować podrażnienia ze względu na pylistą   

   postać preparatu. Nie powinien powodować długotrwałych podrażnień.   

 

5. Postępowanie w przypadku pożaru 

   Numer telefonu alarmowego: 112; straży pożarnej 998; pogotowia ratunkowego 999 

   Stosować odpowiednie środki gaśnicze: zraszanie wodą, piany, ditlenek węgla.    

   Temperatura zapłonu: nie oznaczona. 

   Granica wybuchowości: nie oznaczona. 

   Środki gaśnicze: dwutlenek węgla (CO2), piana, proszek, woda. 

   Procedury specjalne: nie przewiduje się. 

   Produkty spalania i rozkładu: tlenek węgla (CO), ditlenek węgla (CO2).  

   Wyposażenie ochronne dla gaszących ogień: specjalistyczna odzież ochronna oraz aparat   

   tlenowy wraz z maską.  

     

6. Postępowanie w przypadku uwolnienia preparatu do środowiska 
Rozsypany produkt przykryć i niedopuścić do wzbijania pyłu. Można przysypać go 

piaskiem. Zebrać produkt do odpowiednich pojemników i wywietrzyć pomieszczenie.  

 

7. Posępowanie z preparatem i jego magazynowanie 

     Ogólnie: przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach.  

     Obchodzenie się z substancją: unikać wdychania pyłu, kontaktu z oczami i ze skórą.  

     Przechowywanie:  przechowywać w oryginalnych, nie uszkodzonych, szczelnych   

     opakowaniach w miejscach do tego przeznaczonych.  

 

8. Środki ochrony indywidualnej  

    Ochrona skóry:  rękawice ochronne pokryte lateksem 

    Ochrona dróg oddechowych:  maska przeciwpyłowa  

    Ochrona oczu: okulary stosowane przy syntezie chemicznej 

    Ochrona twarzy: maska na całą twarz 

 

9. Właściwości fizykochemiczne  

     Ogólnie, grafit w proszku jest elektrycznie przewodzący.      

     Postać i kolor:  proszek koloru czarnego 

     Wartość pH: 6-8 

     Punkt wrzenia: ok. 4200 ºC 

     Punkt topnienia: ok. 3650 ºC 

      
     Gęstość nasypowa: 2,0-2,2 g/cm3 
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     Temperatura zapłonu: brak danych      

     Rozpuszczalność w wodzie: praktycznie nierozpuszczalny 

     Zapach: bez zapachu      

     Szybkość parowania: nie dotyczy  

     Granica wybuchowości: brak danych  

     Właściwości utleniające lub redukujące: brak 

                                                                                                                                  

10. Stabilność i reaktywność 

     Stabilność: rozkład termiczny lub spalenie powoduje wydzielenie tlenku węgla (CO) i    

     ditlenku węgla (CO2).  

     Materiały których należy unikać: silnie utleniające i redukujące czynniki. 

     Warunki których należy unikać: unikać nadmiernego podgrzewania.  

     Produkt nie wchodzi w niebezpieczne reakcje z innymi materiałami.  

 

11. Informacje toksykologiczne 

      Szczurom doustnie LD50 [mg/kg]: > 2g/kg. 

      Skóra królika LD50 [mg/kg]: dane nieosiągalne 

      Oddychanie szczura: LD50 [mg/L/4h]: dane nieosiągalne 

      Kancerogenność: nie stwierdzono. 

      Dane dotyczące zagrożenia dla zdrowia: eksperymenty nie wykazują toksycznego    

      działania dla sztucznej skóry.  Eksperymenty prowadzone na szczurach wskazuja na   

      potencjalną toksyczność wdychanego w dużej ilości materiału. Dlatego należy unikać    

      wdychania pyłu i stosować wymienione wcześniej środki ochrony osobistej.   

 

12. Informacje ekologiczne 

      Wpływ na środowisko (eko-toksyczność): preparat nie powinien wykazywać właściwości  

      toksycznych zagrażających środowisku naturalnemu.  

 

13. Postępowanie z odpadami 

     Produkt rGO nie jest niebezpieczny. W małych ilościach może być składowany na   

     składowiskach śmieci lub niszczony na drodze spopielania. Lotne pyły w trakcie spalania   

     należy zbierać. Płyny zawierające znaczne ilości grafenu należy poddać filtracji.   

 

14. Zasady transportu 

Grafen (grafit) nie podlega klasyfikacjom w ramach przepisów ADR RID, IMDG-Kod 

oraz IATA, a tym samym ograniczeniom dotyczącym tych przepisów. Nie wymaga 

szczególnych warunków transportu, nie jest niebezpiecznych ładunkiem, jedynie  

      należy zabezpieczyć przed rozsypaniem, nie transportować z produktami spożywczymi. 

 

15. Informacje dotyczące ryzyka i bezpieczeństwa 

     Indeks ryzyka R: drażniące dla układu oddechowego, oczu i skóry (R 36-37-38) 

     Indeks bezpieczeństwa S: S22 – unikać wdychania pyłów, S29 – nie usuwać do   

     kanalizacji, S 26-36-45 – stosować właściwy ubiór ochronny, rękawice i okulary ochronne   

     (patrz EU Directive 1999/45/EC Annex V).  

 

16. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska   

      specyficzne dla substancji lub mieszaniny 

      Kartę przygotowano w oparciu o następujące przepisy: 
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Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. L 396 z 30.12.2006) Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania 

ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH. 

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (Dz. U. L 353 z 30.12.2008) Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i 

mieszanin. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 zmieniającym rozporządzenie w 

sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów (Dz. U. 2009, nr 43 

poz.353). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. 2001, nr 62, poz. 628). 

      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 w sprawie   

      najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w   

      środowisku pracy. ( Dz. U.2002 Nr 217, poz. 1833). 

Ocena bezpieczeństwa chemicznego - brak dostępnych danych. 

       

17. Pozostałe informacje 

NANOMATERIALS Leszek Stobiński przedstawia powyższe informacje w dobrej wierze 

i zastrzega się, że powyższe informacje nie są całkowicie wyczerpujące i zostały 

opracowane w oparciu o dostępny stan wiedzy, dotyczą produktu w postaci w jakiej jest 

on rozprowadzany i stosowany. Ten dokument ma na celu jedynie wprowadzić do 

właściwego bezpiecznego operowania w.w. materiałem przez odpowiednio 

wykwalifikowaną i przeszkoloną do tego osobę. Zawarte w niniejszej karcie dane nie 

stanowią oceny bezpieczeństwa miejsca pracy użytkownika. Karta charakterystyki nie 

może być traktowana jako gwarancja właściwości substancji. 

Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do 

określonych celów.   

Ze względu na to, że warunki i metody użytkowania materiału pozostają poza naszą 

kontrolą, nie ponosimy odpowiedzialności za użytkowanie tego preparatu.  

Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność 

komercyjną i badawczo-rozwojową.  

 

NANOMATERIALS Leszek Stobiński 

03-337 Warszawa, ul. Wyszogrodzka 14/38 

Tel. +48/22/6744829; +48/517571259 

www.nanomaterials.pl 
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