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1. Identifikation af stoff/kemisk produkt og af selskab/virksomhed
Identifikation af stoffet eller præparatet

Schleifscheibe für Randentschichtung, Elastik HP
Anvendelse af stoffet eller præparatet

Slibemiddel
Identifikation af virksomheden

Firma :
Gade :
By :
Telefon :
e-Mail :
Informationskilde :

BOHLE AG
Dieselstr. 10
D-42781 Haan
02129 5568-0
info@bohle.de
chemische Entwicklung

Telefax : 02129 5568 282

2. Fareidentifikation
Klassifikation
Ingen farlige ingredienser ifølge Direktiv 2001/58/EF

3. Sammensætning / Oplysninger om indholdsstoffer
Kemisk karakterisering ( præparat )
Syntetisk(e) resin(er) og fyldstof(fer).
Andre informationer
Ingen farlige ingredienser ifølge Direktiv 2001/58/EF

4. Førstehjælpsforanstaltninger
Generelt råd
Ingen risici, der kræver specielle førstehjælpsforanstaltninger.

5. Brandbekæmpelse
Egnede slukningsmidler
Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og
det omgivne miljø.

6. Forholdsregler ved udslip
Andre informationer
Ingen specielle miljømæssige forholdregler kræves.

7. Håndtering og opbevaring
Håndtering
Sikkerhedsinformation
Støv skal fjernes direkte ved udgangspunktet
Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse
Ingen specielle tekniske beskyttelsesforanstaltninger påkrævet.
Opbevaring
Andre informationer
Opbevares på et tørt sted. Hold borte fra varme.
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8. Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler
Grænseværdier for eksponering
Eksponeringskontrol
Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering
Brug det indikerede åndedrætsværn hvis den arbejdshygiejniske grænseværdi overstiges og/eller i
tilfælde af produktet frigiver (støv).
Åndedrætsværn

Støvmasker anbefales, når støvkoncentrationen er på mere end 10 mg/m3.
Øjenværn

sikkerhedsbriller med sideskærme i overensstemmelse med EN166
Hudværn

Høreværn

9. Fysisk- Kemiske egenskaber
Generel information

Tilstandsform :
Farve :
Lugt :

fast
brun
lugtfri

Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø

Metode
Tilstand-ændringer

Flammepunkt :
Vandopløselighed :

ikke anvendelig
uopløselig

10. Stabilitet og reaktivitet
Andre informationer
Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

11. Toksikologiske oplysninger
Andre informationer til godkendelser
Dette produkt er ikke forbundet med nogen kendt negativ sundhedsvirkning for mennesker.

12. Miljøoplysninger
Andre informationer
Dette produkt har ingen kendt økotoksikologisk effekt.

13. Bortskaffelse
Overvejelser ved bortskaffelse
I henhold til lokale og nationale regulativer.

14. Transportoplysninger
Andre oplysninger

Ikke farlige stoffer i betydningen af ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, ICAO/IATA-DGR

15. Oplysninger om regulering
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Etikettering
Øvrige råd

Som færdigvare skal produktet i henhold til EU-direktiver eller dansk lov ikkemærkes.
National regulativ information

16. Andre oplysninger
Yderligere information
Oplysningerne er baseret på vores nuværende viden. Dette giver dog ikke nogen sikkerhed for
produktets egenskaber og fastlægger intet aftalt juridisk forhold. Modtageren af produktet er selv
ansvarlig overholdelse af gældende love og bestemmelser.

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepenorens
sikkerhedsdatablad.)
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