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1. Наименование на веществото/препарата и фирмата/предприятието

Наименование на веществото/препарата

Schleifscheibe fьr Randentschichtung, Elastik HP

Употреба на веществото/препарата

Абразив

Информация за производителя/доставчика

BOHLE AGФирма/Производител :

Dieselstr. 10Адрес :

D-42781 HaanГрад :

телефон : 02129 5568-0 Факс : 02129 5568 282

info@bohle.dee-mail :

chemische EntwicklungОтговорен Отдел :

2. Описание на опасностите

Класифициране

Отсъстват опасни съставки по смисъла на Директива 2001/58/ЕС

3. Състав/информация за съставките

Химическа характеристика  ( препарат )
синтетични смоли и пълнители

Други данни

Отсъстват опасни съставки по смисъла на Директива 2001/58/ЕС

4. Мерки за оказване на първа помощ

Няма опасност, изискваща специални мерки за първа помощ.

Обши указания

5. Противопожарни мерки

Гасете, съобразявайки се с местните обстоятелства и околната среда

Подходящи гасящи средства

6. Мерки при аварийно изпускане

Без нужда от особени мерки за предпазване на околната среда

Допълнителни указания

7. Работа с веществото/препарата и съхранение

Работа с веществото/препарата

Прахът да се отстранява директно от мястото на неговия произход.

Упътвания за безопасна употреба

Не се изискват специални технически мерки за сигурност.

Указания за защита от експлозия и пожар

Съхранение

Съхранявайте на сухо. Да се съхранява далече от топлина.

Допълнителни данни относно условията на съхранение
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8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства

Гранични стойности на експозиция

Контрол на експозицията

При надхвърляне на допустимите работни дози и/или изтичане на продукт (прах), използвайте 

определената дихателна защита.

Контрол на експозиция в работна среда

Препоръва се носенето на противопрашни маски в местата с концентрация на прах над 10 

mg/m3.

Защита на дихателните пътища

защитни очила със странични предпазители в съответствие с EN166

Защита на очите

слухова защита

Защита на кожата

9. Физични и химични свойства

Обща информация

кафяв

твърдСъстояние на веществото :

Цвят :

без ароматМиризма :

Важна информацията за здравето, безопасността и околната среда

Норма за контрол

Изменения на състоянието

неприложимТочка на възпламеняване :

Разтворимост във вода : неразтворим

10. Стабилност и реактивоспособност

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.
Други данни

11. Токсикологична информация

Този продукт няма известни вредни последствия за здравето на човека

Други данни за проверки

12. Информация за околната среда

Този продукт няма известни еко-токсикологични ефекти.

Допълнителни данни

13. Оьезвреждане на отпадъци

Изхвърляне на отпадъци

В съответствие с общинските и националните условия.

14. Информация за транспортиране

Безопастни продукти в рамките на: ADR/RID, ADNR, IMDG-код, ICAO/IATA-DGR

Друга приложима информация
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15. Информация сыласно действащата нормативна уредба

Означение

Като артикул продуктът не е необходимо да бъде обозначен в съответствие с директиви на 

Европейската общност или съответните национални законодателства.

Допълнителен съвет

Национални разпоредби

16. Друга информация

Данните се базират на днешното състояние на нашите познания, но те не дават гаранция за 

свойствата на продуктите и не са основа за законни договорни отношения. Получателят на 

нашите продукти трябва да съблюдава на собствена отговорност спазването на съществуващи 

закони и разпоредби.

Допълнителни данни

(Данните за опасните вещества, влизащи в състава, са взети винаги от последната валидна 

таблицата с параметри за безопасност при работа, осигурена от поддоставчика.)
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