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BOHLE AG

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Polishing cup wheel extra

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen

Slipemiddel

1.3. Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet

BOHLE AGSelskap:

Dieselstr. 10Gate:

D-42781 HaanSted:

Telefon: 02129 5568-0 Telefax:02129 5568 282

E-post: info@bohle.de

Uwe AdlerUtsteder: 02129 5568 276Telefon:

E-post: uwe.adler@bohle.de

ChemieOpplysningsgivende område:

SEKSJON 2: Viktigste faremomenter

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

Ingen farlige ingredienser i henhold til Direktiv 2001/58/EF.

2.2. Merkelementer

Ytterligere råd

Som en artikkel trenger produktet ikke å merkes i overensstemmelse med EF-direktiver eller 

respektive nasjonale lover.

SEKSJON 3: Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering

3.2. Blandinger

Syntetisk(e) harpiks(er) og fyllstoff(er).
Kjemisk karakteristikk

Andre opplysninger

Ingen farlige ingredienser i henhold til Direktiv 2001/58/EF.

SEKSJON 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førsthjelpstiltak

Ingen farer som krever spesielle forholdsregler med førstehjelp.

Generelt råd

SEKSJON 5: Tiltak ved brannslukking

5.1. Slukkemidler

Bruk slokningsmidler som harmoniserer med omgivelsene.

Passende brannslukningsmiddel

SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

Ingen spesielle miljøforholdsregler er påkrevet.

6.4. Referanse til andre seksjoner
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SEKSJON 7: Håndtering og oppbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Støv må trekkes ut fra opphavsstedet.

Sikkert håndteringsråd

Det trenges ingen spesielle forholdsregler for teknisk beskyttelse.

Henvisninger til brann- og eksplosjonsbeskyttelse

7.2. Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet

Lagres på et tørt sted. Hold unna varme.

Ytterligere informasjon om lagringsforhold

SEKSJON 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

8.1. Kontrollparametere

8.2. Eksponeringskontroll

Bruk det avviste åndedrettsvernet dersom yrkes utstettelsesgrensen overstiges og/eller i tilfelle 

produktutslipp (støv).

Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Støvsikre masker anbefales når pulverkonsentrasjonen er høyere enn 10 mg/m3.

Åndedrettsvern

Vernebriller med sideskjold som retter seg etter EN166

Øyevern

Ørebeskyttelse

Annet hudvern enn håndvern

hvit

fastTilstandsform:

Farge:

9.1. Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

luktfriLukt:

Testnorm

Tilstandsendringer

ikke anvendbarFlammepunkt:

Løselighet i vann: uoppløselig

SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

Andre opplysninger

SEKSJON 11: Opplysninger om helsefare

11.1. Informasjon angående toksikologiske virkninger

Dette produktet har ingen kjent skadelig innvirkning på menneskelig helse.

Ytterligere opplysninger om prøver

SEKSJON 12: Miljøopplysninger

Dette produktet har ingen kjente økologisk-toksikologiske effekter.

Andre opplysninger
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SEKSJON 13: Fjerning av kjemikalieavfall

13.1. Metoder for behandling av avfall

Avfallsbehandling

I overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter.

SEKSJON 14: Opplysninger om transport

Ikke farlige gods under ADR/RID, ADNR, IMDG-kode, ICAO/IATA-DGR

Andre opplysninger

SEKSJON 15: Opplysninger om lover og forskrifter

15.1. Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen

Nasjonal forskrifter

SEKSJON 16: Andre opplysninger

Denne informasjonen er basert på et nåværende nivå i følge vårt kjennskap. Informasjonen vil 

imidlertid ikke kunne gi forsikringer når det gjelder produktegenskaper og etablerer ingen legale 

kontraktforhold. Mottakeren av vårt produkt er fullstendig ansvarlig for å iaktta eksisterende lover og 

regler.

Utfyllende opplysninger

(All data for de farlige bestandelene ble tatt fra siste versjon av underleverandørenes produktdatablad.)
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