WYCIĄG Z KARTY CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ – według 67/548/EWG do 30.11.2010r.
nazwa związku
(synonimy)

Azotan(V) srebra

numer CAS

7761-88-8

zwroty R

R: 34-50/53

charakterystyka

ciało stałe, tt. = 212 °C

Powoduje oparzenia. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować
długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
zwroty S

S: 26-45-60-61
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

znaki ostrzegawcze
/ inne zagrożenia

C
inne informacje,
uwagi

N

Azotan(V) srebra i jego roztwory w kontakcie ze skórą, odzieżą itp. powodują powstawanie
ciemnych plam (można zmyć je rozcieńczonym wodnym roztworem amoniaku).

WYCIĄG Z KARTY CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ – zgodnie z GHS i CLP od 01.12.2010r.
nazwa związku
(synonimy)

Azotan(V) srebra
charakterystyka

ciało stałe, tt. = 212 °C

numer CAS

7761-88-8

zwroty H

H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

zwroty P

P220 Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/materiałów zapalnych.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

piktogramy i hasło
ostrzegawcze

Toksyczność ostrą dla środowiska
wodnego (Kat. 1)

/ inne zagrożenia

Przewlekła toksyczność dla
środowiska wodnego (Kat. 1)
Działanie żrące na skórę (Kat. 1B)
NIEBEZBIECZEŃSTWO!

inne informacje,
uwagi

Substancje stałe utleniające (Kat. 2)

Substancja wrażliwa na światło!
Azotan(V) srebra i jego roztwory w kontakcie ze skórą, odzieżą itp. powodują powstawanie
ciemnych plam (można zmyć je rozcieńczonym wodnym roztworem amoniaku).
W przypadku połknięcia NIE prowokować wymiotów. Nie dopuścić do przedostania się do
kanalizacji. Zapewnić odpowiedni wyciąg wentylacyjny w miejscu tworzenia się pyłu. Nie
przechowywać razem z materiałami zapalnymi. Przechowywać w chłodnym miejscu.
Przechowywać w dokładnie zamkniętym, nieprzepuszczającym światła pojemniku,
w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
Rozcieńczone roztwory azotanu(V) srebra nie stwarzają zagrożenia pożarowego i nie
działają żrąco na skórę.

Opracowała: Maria Wrona

