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1. Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı

Ürünün ticari ismi

Schleifscheibe für Randentschichtung, Elastik HP

Maddenin/Mamulün kullanımı

Aşındırıcı

Sirket/ Firma

BOHLE AGŞirket :

Dieselstr. 10Cadde :

D-42781 HaanŞehir :

Telefon : 02129 5568-0 Telefax : 02129 5568 282

info@bohle.deE-Posta :

chemische EntwicklungBilgi verici alan :

2. Tehlikelerin tanıtımı

Sınıflandırması

2001/58/EC Direktifine göre tehlikeli içerikler yoktur

3. Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi

Kimyasal Özellikleri  ( preparatın )
Sentetik rezin(ler) ve dolgu malzeme(si)(leri).

Diğer veriler

2001/58/EC Direktifine göre tehlikeli içerikler yoktur

4. İlk yardım tedbirleri

Özel ilk yardım tedbirleri gerektirecek zararları yoktur.

Genel öneri

5. Yangınla mücadele tedbirleri

Çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız.

Uygun yangın söndürme aletleri

6. Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler

Çevre için özel tedbirler alınması gerekmez.

Ek öneri

7. Kullanma ve depolama

Taşıma

Toz kaynağındayken toplanmalıdır.

Teknik kriterler/tedbirler

Özel teknik korunma gerekleri yoktur.

Yangın ve patlama korumasina iliskin uyarilar

Depolama

Kuru bir yerde saklayınız. Isıdan uzak tutunuz.

Diğer veriler - depolam
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8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

Maruz kalma sınır değerleri

Maruz kalma kontrolleri

Maruz kalma sınır değerlerinin aşılması ve/veya ürünün (toz) açığa çıkması halinde belirtilen solunum 

korunmasını kullanınız.

İş  sahasyndaki maruz kalma kontrolleri

Toplam toz konsantrasyonunun 10 mg/m3 ü geçtiği durumlarda toz maskesi kullanınız.

Solunum sisteminin korunması

EN166 formlarına uygun, yanları korunumlu emniyet gözlükleri

Gözlerin korunması

Kulakların korunması

Deri ve vücudun korunması

9. Fiziksel ve kimyasal özellikler

Görünüm

kahverengi

katıForm :

Renk :

kokusuzKoku :

Sağlık ve çevre koruması ve de güvenlikle ilgili önemli bilgiler

göre test

Durum değişiklikleri

uygulanamazParlama noktası :

Suda çözünürlüğü : çözünmez

10. Kararlılık ve tepkime

Belirtildiği şekilde kullanıldığında ve saklandığında bozunma olmaz.
Diğer veriler

11. Toksikolojik bilgi

Bu ürünün insan sağlığı üzerinde bilinen kötü etkileri yoktur.

Kontrollere ilişkin ek bilgi

12. Ekolojik bilgi

Bu ürünün bilinen ekolojik-toksik etkileri yoktur.

Diğer veriler

13. Bertaraf bilgileri

Atık atma hususları

Yerel ve ulusal kanunlar uyarınca.

14. Nakliye bilgiler

ADR/RID,ADNR, IMDG kodu, ICAO/IATA-DGR uluslararası taşımacılık mercilerine göre tehlikeli mal 

değildir

Diğer bilgi
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15. Mevzuat bilgisi

EC Etiketi

Bu ürünün EC talimatlarına ve ilgili ulusal kanunlara göre etiketlenmesine gerek yoktur.

Ek öneri

Ulusal hükümler

16. Diğer bilgiler

Verilen bilgiler günümüz teknigin gelismislik seviyesine dayanmaktadir, ancak ürün özelliklerine dair 

garanti teskil etmezler ve sözlesmesel bir hukuki iliski anlamina gelmezler. Ürünlerimizin alicisi mevcut 

olan yasa ve hükümlere kendi sorumlulugu dahilinde dikkat etmesi gerekmektedir.

Diğer veriler

(İçindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir ön teslimatçının en son geçerli emniyet bilgi kağıdından alınmıştır.)
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