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BOHLE AG

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

1. Identificarea substanţei/preparatului şi a societăţii/întreprinderii

Identificarea substanţei sau a preparatului

Schleifscheibe für Randentschichtung, Elastik HP

Utulizarea substanţei/preparatului

Abraziv

Identificarea societăţii/întreprinderii

BOHLE AGSocietatea :

Dieselstr. 10Numele străzii :

D-42781 HaanOraşul :

Telefon : 02129 5568-0 Fax : 02129 5568 282

info@bohle.deE-Mail :

chemische EntwicklungDepartamentul responsabil :

2. Identificarea pericolelor

Clasificare

Nu sunt ingrediente periculoase conform cu Directiva 2001/58/EC

3. Compoziţie/informaţii privind componenţii (ingredientele)

Caracterizare chimică  ( preparare )
Răşină(e) şi substanţă(e) de umplere sintetice.

Informaţii suplimentare

Nu sunt ingrediente periculoase conform cu Directiva 2001/58/EC

4. Măsuri de prim ajutor

Nu există riscuri care necesită măsuri speciale de prim-ajutor.

Indicaţii generale

5. Măsuri de stingere a incendiilor

Se vor folosi metode de stingere adecvate condiţiilor locale şi mediului înconjurător.

Produse  recomandate pentru stingerea incendiului

6. Măsuri în cazul pierderilor accidentale

Nu sunt necesare măsuri de prevedere speciale pentru mediul înconjurător.

Informaţii suplimentare

7. Manipulare şi depozitare

Manipulare

Trebuie să se extraga praful direct la punctul lui de provenienţă.

Măsuri de prevedere la manipulare

Nu sunt necesare măsuri tehnice speciale de protecţie.

Avize privitoare la protecţia contra incendiilor şi exploziilor

Depozitare

Se va păstra într-un loc uscat. Se va păstra departe de căldură.

Informaţii suplimentare de depozitare
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8. Controlul expunerii/protecţia personală

Valori limită de expunere

Controlul expunerii

Se va folosi protecţia respiratorie indicată în caz că limita de expunere profesională este depăşită 

şi/sau în caz de eliberare de produs (praf).

Controlul expunerii profesionale

Dacă concentraţia totală de praf este mai mare decât 10 mg/m3, sunt recomandate măşti de protecţie 

împotriva prafului.

Protecţie respiratorie

ochelari de protecţie prevăzuţi cu apărători laterale, în conformitate cu EN 166.

Protecţia ochilor

Protecţie pentru ureche

Protecţia pielii

9. Proprietăţi fizice şi chimice

Informaţii generale

maro

solidStare fizică :

Culoare :

inodorMiros :

Informaţii importante pentru sănătate, securitate şi mediu

Testat conform cu

Modificări ale stării

nu se aplicăPunct de aprindere :

Solubilitate în apă : insolubil

10. Stabilitate şi reactivitate

Produsul nu se descompune dacă este depozitat şi folosit conform normelor.
Informaţii suplimentare

11. Informaţii toxicologice

Acest produs nu are efecte negative cunoscute asupra sănătăţii.

Informaţii suplimentare privitor la examene

12. Informaţii ecologice

Acest produs nu are efecte eco-toxicologice cunoscute.

Informaţii suplimentare

13. Consideraţii privind eliminarea

Îndepărtare a rezidurilor

Conform cu reglementările locale şi naţionale.

14. Informaţii privind transportul

Bunuri nepericuloase în accepţia autorităţilor de transport internaţionale ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, 

ICAO/IATA-DGR

Alte Informatii utile
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15. Informaţii privind reglementarea

Eticheta CE

Ca articol, produsul nu trebuie să fie marcat conform directivelor CE sau legilor naţionale 

corespondente.

Observaţii suplimentare

Regulamente naţionale

16. Alte informaţii

Datele se bazează pe cunoştinţele noastre actuale, aceste nu reprezintă însă o asigurare a 

caracteristicilor produselor şi nu formează un raport contractual legal. Destinatarul produselor noastre 

va observa sub proprie răspundere prevederile legale şi regulamentele în vigoare.

Alte indicaţii

(Datele substanţelor  periculoase conţinute au fost preluate din ultima foaie cu date de siguranţă în vigoare a 

furnizorului anterior.)
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