BOHLE AG

Saugos duomenu atmintine
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Spausdinimo data : 30.01.2009

Puslapis 1 nuo 3

1. Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas
Medžiagos arba preparato tapatumo nustatymas

Schleifscheibe für Randentschichtung, Elastik HP
Medžiagos ar preparato paskirtis

Abrazyvas
Bendrovės/įmonės tapatumo nustatymas

Įmonė :
Adresas :
Miestas :
Telefonas :
E-Mail :
Atsakingas skyrius :

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

Telefaksas : 02129 5568 282

2. Galimi pavojai
Klasifikacija

Nėra pavojingų ingredientų pagal direktyvą 2001/58/EB

3. Sudėtis/informacija apie komponentus
Cheminės charakteristikos ( Kompozicija )
Sintetiniai derva (-os) ir užpildas (-ai).
Kiti duomenys
Nėra pavojingų ingredientų pagal direktyvą 2001/58/EB

4. Pirmosios medicinos pagalbos priemonės
Bendrieji nurodymai
Nėra pavojų, kuriems reikėtų specialių pirmosios pagalbos priemonių.

5. Priešgaisrinės priemonės
Tinkamas ugnies gesinimo priemones
Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemones

6. Avarijų likvidavimo priemonės
Papildomi nurodymai
Nereikalaujama specialių aplinkos apsaugos priemonių.

7. Naudojimas ir sandėliavimas
Tvarkymas
Saugaus naudojimo rekomendacijos
Dulkės turi būti ištraukiamos tiesiogiai iš jų susidarymo vietos.
Pastabos del priešgaisrines saugos bei sprogimo pavojaus
Nereikalaujama specialių techninių apsaugos priemonių.
Laikymas
Kiti duomenys, liečiantys laikymo sąlygas
Laikyti sausoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių.
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8. Poveikio prevencija/asmens apsauga
Poveikio ribinės vertės
Poveikio kontrolės priemonės
Poveikio darbe kontrolės priemonės
Jei viršytos profesinės ekspozicijos ribinės vertės ir/ar išsiskiria iš produkto (dulkių), naudoti nurodytas
kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Kvėpavimo takų apsauga

Rekomenduojamos apsaugos nuo dulkių kaukės ten, kur darbo metu miltelių koncentracijos didesnės
kaip 10 mg/m3.
Akių apsauga
apsauginiai akiniai su skydeliais šonuose, atitinkantys EN 166
Odos apsauga
Akių apsaugos priemonės

9. Fizikinės ir cheminės savybės
Bendro pobūdžio informacija

Agregatinė būsena :
Spalvą :
Kvapas :

kietas
ruda
bekvapis

Svarbi informacija apie sveikatą, saugą ir aplinką

Bandymo metodų
standartai
Būklės pokyčiai

Pliūpsnio temperatūra :
Tirpumas vandenyje :

netaikomas
netirpus

10. Stabilumas ir reaktingumas
Kiti duomenys
Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

11. Toksikologinė informacija
Kiti duomenys liečiantys bandymus
Šis produktas nepasižymi nepalankiu poveikiu sveikatai.

12. Ekologinė informacija
Kiti duomenys
Šis produktas nepasižymi žinomais ekotoksikologiniais poveikiais.

13. Atliekų tyarkymas
Šalinimo aplinkybės
Pagal vietines ir nacionalinės taisykles.

14. Informacija apie gabenimą
Kiti duomenys

Laikomi nepavojingais kroviniais pagal ADR/RID, ADNR, IMDG code, ICAO/IATA -DGR
Patikrinimo-Nr. : 1,00

LT

Patikrinimo data : 30.01.2009

BOHLE AG

Saugos duomenu atmintine
pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Schleifscheibe für Randentschichtung, Elastik HP
Spausdinimo data : 30.01.2009

Puslapis 3 nuo 3

15. Informacija apie reglamentavimą
Ženklinimas
Papildoma rekomendacija
Kaip daiktas produktas neženklinamas, sutinkamai su EB direktyvomis ir atitinkamais nacionaliniais
įstatymais.
Nacionaliniai normatyvai

16. Kita informacija
(Pavojingų sudedamųjų dalių duomenys pateikiami iš paskutinių galiojančių saugos duomenų atmintinių, nurodytų
paskutinio tiekėjo)
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