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Código do produto: BO5470245

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa
1.1. Identificador do produto

Polishing cup wheel extra
1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas
Utilização da substância ou mistura

Abrasivo
1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Companhia:
Estrada:
Local:
Telefone:
e-mail:

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

Pessoa de contato:
e-mail:

Uwe Adler
uwe.adler@bohle.de

Divisão de contato:

Chemie

Telefax: 02129 5568 282
Telefone: 02129 5568 276

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos
2.1. Classificação da substância ou mistura

Nenhum ingrediente perigoso de acordo com a Directiva 2001/58/CE
2.2. Elementos do rótulo
Conselhos adicionais
Como um artigo o produto não necessita ser etiquetado de acordo com as directivas EC ou
respectivas leis nacionais.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes
3.2. Misturas
Caracterização química
Resina(s) sintética(s) e enchimento(s).
Conselhos adicionais
Nenhum ingrediente perigoso de acordo com a Directiva 2001/58/CE

SECÇÃO 4: Primeiros socorros
4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros
Recomendação geral
Sem perigos que necessitem de medidas de primeiros socorros especiais.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios
5.1. Meios de extinção
Todos os meios adequados de extinção
Usar meios de extinção que sejam apropiados às circunstâncias locais e ao ambiente envolvente.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais
6.4. Remissão para outras secções
Não são necessárias medidas de protecção ambiental especiais.
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SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem
7.1. Precauções para um manuseamento seguro
Recomendação para um manuseamento seguro
O pó deve ser extracto directamente no ponto de origem.
Orientação para prevenção de Fogo e Explosão
Não são necessárias medidas técnicas de protecção especiais.
7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Informações suplementares sobre as condições de armazenagem
Guardar em lugar seco. Manter afastado do calor.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual
8.1. Parâmetros de controlo
8.2. Controlo da exposição
Controlo da exposição profissional
utilizar a protecção respiratória indicada se o limite de exposição relativa à profissão fore excedida
e/ou em caso de libertação do produto (pó).
Protecção respiratória

Recomendam-se máscaras de segurança contra poeiras em locais com concentração de pó superior
a 10 mg/m3.
Protecção dos olhos
óculos de protecção com um lado protector de acordo com EN 166
Protecção da pele
Protecção dos ouvidos

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas
9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico:
Cor:
Odor:

sólido
branco
inodoro
Método

Mudanças do estado de agregação

Ponto de inflamação:

nao aplicável

Hidrossolubilidade:

insolúvel

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade
Outras informações
Náo se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica
11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos
Conselhos adicionais sobre ensaios
A este produto não estão associados quaisquer efeitos negativos conhecidos nos seres humanos.

SECÇÃO 12: Informação ecológica
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Conselhos adicionais
Este produto não tem efeitos ecológicos e toxicológicos conhecidos.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação
13.1. Métodos de tratamento de resíduos
Eliminação

Segundo as normas locais e nacionais.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte
Conselhos adicionais
Mercadorias não perigosas para ADR/RID, ADNR, Código-IMDG, ICAO/IATA-DGR

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação
15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e
ambiente
Informação regulatória nacional

SECÇÃO 16: Outras informações
Outras informações
A informação é baseada no actual nível de conhecimento . No entanto, não dá garantias de
propriedades do produto e não estabelece quaisquer direitos legais contratuais. O recipiente dos
nossos produtos está enquadrado com as leis e os regulamentos existentes.

(Todos os dados referentes aos ingredientes nocivos foram retirados da versão mais recente da folha de dados de
segurança correspondente do subempreiteiro.)
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