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σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Polishing cup wheel extra

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος

Λειαντικό

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

BOHLE AGΕταιρεία:

Dieselstr. 10Οδός:

D-42781 HaanΤόπος:

Τηλέφωνο: 02129 5568-0 Τέλεφαξ:02129 5568 282

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@bohle.de

Uwe AdlerΑρμόδιος: 02129 5568 276Τηλέφωνο:

Ηλεκτρονική διεύθυνση: uwe.adler@bohle.de

ChemieΤομέας χορήγησης 

πληροφοριών:

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Δεν περιέχεται καμία επικίνδυνη ουσία σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ 2001/58/ΕΚ

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Συμπληρωματικές υποδείξεις

Σαν παρασκεύασμα και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΟΚ ή των αντίστοιχων εθνικών δεν είναι 

απαραίτητος ο χαρακτηρισμός του προΐόντος.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2. Μείγματα

Συνθετική(ες) ρητίνη(ες) και γόμωση(εις).
Χημική ονομασία της ουσίας

Επιπλέον στοιχεία

Δεν περιέχεται καμία επικίνδυνη ουσία σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ 2001/58/ΕΚ

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα πρώτων βοηθειών.

Γενικές υποδείξεις

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Συντονίστε τα μέτρα απόσβεσης ανάλογα με το περιβάλλον.

Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα
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ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Η σκόνη απορροφείται άμεσα στο τόπο σχηματισμού.

Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα τεχνικά μέτρα προστασίας.

Οδηγίες για την προστασία σε πυρκαγιές και εκρήξεις

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Διατηρείται σε ξηρό χώρο. Προστατεύεται από θέρμανση.

Επί πλέον πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών στον χώρο εργασίας και/ή ελευθέρωσης (σκόνη) 

χρησιμοποιείστε την προσδιορισμένη προστασία αναπνοής.

Έλεγχοι έκθεσης των εργαζο µένων στο χώρο εργασίας

Προστατευτικές μάσκες σκόνης συνιστούνται σε περίπτωση ολικής συγκέντρωσης πάνω από 10 

mg/m3.

Αναπνευστική προστασία

Προστατευτικά γυαλιά με παράπλευρη προστασία σύμφωνα με ΕΝ166

Προστασία των µατιών

Προστασία ακοής

Προστασία του δέρµατος

λευκό

στερεόΦυσική κατάσταση:

Χρώμα:

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

άοσμοΟσμή:

Μέθοδος

Πληροφορίες για τις μεταβολές της φυσικής κατάστασης

μη χρησιμοποιήσιμοΣημείο ανάφλεξης:

Υδατοδιαλυτότητα: αδιάλυτο

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα

Καμμία αποσύνθεση κατά την κανονική αποθήκευση και χρήση.

Επιπλέον πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Αυτό το προΐόν δεν έχει γνωστές ανθυγιεινές δράσεις.

Άλλα στοιχεια επί ελέγχων

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
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Το προΐόν δεν έχει γνωστές τοξικολογικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Άλλα στοιχεία

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Επεξεργασία αποβλήτων

Σύμφωνα με τις τοπικές και εθνικές νομικές οδηγίες.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Μη επικίνδυνο υλικό όσον αφορά τους κωδικούς ADR/RID, ADNR, IMDG και IATA-DGR

Άλλα στοιχεία

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Εθνικοί κανονισμοί

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Τα δεδομένα αυτά στηρίζονται στην σημερινή στάθμη των γνώσεών μας, δεν αποτελούνεντούτοις 

εγγύηση για τις ιδιότητες του προϊόντος 9α και δεν αποτελούν καμία σύμβαση νομικής ισχύος. Οι 

αποδέκτες των προϊόντων μας έχουν την ευθύνη να λαβαίνουν υπόψη τους τους ισχύοντες νόμους και 

τις υπάρχουσες διατάξεις.

Άλλα στοιχεία

(Τα δεδομένα των επικίνδυνων συστατικών υλικών παραλήφθηκαν κάθε φορά στην εκάστοτε ισχύουσα τελευταία 

στάθμη των αντίστοιχων φύλλων στοιχείων ασφαλείας των αρχικών παραγωγών.)
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