BOHLE AG

Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK rendelet szerint

Polishing cup wheel extra
Nyomtatás dátuma: 19.12.2013

Oldal 1 -tól/-től 3

Termék kódja: BO5470245

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1. Termékazonosító

Polishing cup wheel extra
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
Az anyag/keverék felhasználása

Csiszolószer
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Társaság:
Cím:
Város:
Telefon:
e-mail:

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

Felelős személy:
e-mail:

Uwe Adler
uwe.adler@bohle.de

Felvilágosítást ad:

Chemie

Telefax: 02129 5568 282
Telefon: 02129 5568 276

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A 2001/58/EK irányelv alapján nem tartalmaz veszélyes összetevőket.
2.2. Címkézési elemek
További tanácsok
Az EC direktívák vagy a megfelelő nemzeti törvények alapján a terméket mint cikket nem kell
címkézni.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
3.2. Keverékek
Kémiai jellemzés
Szintetikus gyantá(k) és töltőanyag(ok).
További információ
A 2001/58/EK irányelv alapján nem tartalmaz veszélyes összetevőket.

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Általános tanács
Nincs szükség különleges elsősegély intézkedésekre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1. Oltóanyag
A megfelelő tűzoltó készülék
A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.4. Hivatkozás más szakaszokra
Nincs szükség különleges környezeti óvintézkedésekre.
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7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Biztonságos kezelési útmutatás
A port el kell távolítani közvetlenül a képződés helyén.
Utalások a tűz- és robbanásvédelemhez
Nincs szükség különleges műszaki védőintézkedésekre.
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
A tárolási feltételekre vonatkozó további információk
Száraz helyen kell tartani. Hőtől távol kell tartani.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1. Ellenőrzési paraméterek
8.2. Az expozíció ellenőrzése
Foglalkozási expozíció ellenőrzése
A munkahelyi expozíciós határ túllépése és/vagy a termék kiömlése (por) esetén a jelzett
légzésvédelmet kell alkalmazni.
Légutak védelme

Ahol a teljes porkoncentráció nagyobb mint 10 mg/m3 , porbiztos álarc használata javasolt.
Szemvédelem
az EN166-nak megfelelő biztonsági szemüveg oldalvédővel
Bőrvédelem

Fülvédelem

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Fizikai állapot:
Szín:
Szag:

szilárd
fehér
szagtalan
Módszer

Állapotváltozások

Gyulladáspont:

nem használható

Vízben való oldhatóság:

oldhatatlan

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
További információk
Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Egyéb információ vizsgálatok
Ennek a terméknek nincs ismert károsító hatása az emberi egészségre.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
További információ
Ennek a terméknek nincs ismert ökotoxikológiai hatása.
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13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek
Hulladékelhelyezési megfontolások
A helyi és nemzeti szabályozásnak megfelelően.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
További információ
Az ADR/RID ADNR, IMDG kód, ICAO/IATA-DGR szerint nem veszélyes áru

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
Nemzeti előírások

16. SZAKASZ: Egyéb információk
További információk
Az adatok ismereteink mai állására támaszkodnak, viszont nem jelentik bizonyos terméktulajdonságok
garanciáját és nem alapoznak meg szerzodéses jogviszonyt. Az érvényes törvényeket és eloírásokat
termékeink felhasználóinak saját felelosségükre kell betartaniuk.

(A veszélyes összetevők adatait a szállító utolsó érvényes biztonsági adatlapjából vettük át.)
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