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BOHLE AG

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Polerhjul extra

1.1 Produktbeteckning

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen

Slipmedel

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

BOHLE AGLeverantör:

Dieselstr. 10Gatuadress:

D-42781 HaanStad:

Telefon: 02129 5568-0 Telefax:02129 5568 282

E-post: info@bohle.de

Uwe AdlerKontaktperson: 02129 5568 276Telefon:

E-post: uwe.adler@bohle.de

ChemieAnsvarig avdelning:

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Inga farliga ingredienser enligt Direktiv 2001/58/EG

2.2 Märkningsuppgifter

Övrig information

Som vara behöver inte produkten märkas enligt EG-direktiv eller motsvarande nationella lagar.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Syntetiskt bindemedel och fyllmedel.
Kemisk benämning

Ytterligare information

Inga farliga ingredienser enligt Direktiv 2001/58/EG

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inga risker som kräver speciell första hjälp.

Generell rekommendation

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.

Lämpliga släckmedel

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Inga speciella försiktighetsåtgärder beträffande miljön krävs.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

AVSNITT 7: Hantering och lagring
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7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Damm måste avlägsnas direkt vid alstringspunkten.

Rekommendation för säker hantering

Inga speciella tekniska skyddsåtgärder erfordras.

Information om brand- och explosionsskydd

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara på torr plats. Förvara åtskilt från värme.

Ytterligare information om lagringsförhållanden

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

8.2 Begränsning av exponeringen

Använd det angivna andningsskyddet om det hygieniska gränsvärdet överskrids och/eller i de fall 

utsläpp sker av produkten (damm).

Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen

Skyddsmasker för damm rekommenderas där koncentrationen av damm är större än 10 mg/m3.

Andningsskydd

skyddsglasögon med sidoskydd i överensstämmelse med EN166

Ögonskydd

Öronskydd

Hudskydd

vit

fastAggregationstillstånd:

Färg:

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

luktfriLukt:

Provnormer

Tillståndsväxlingar

inte tillämpligtFlampunkt:

Vattenlöslighet: olöslig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

Ytterligare information

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Denna produkt har inga kända effekter på människors hälsa.

Ytterligare information

AVSNITT 12: Ekologisk information

Denna produkt har inga kända ekotoxikologiska effekter.

Ytterligare information
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AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation

Enligt lokala och nationella bestämmelser.

AVSNITT 14: Transport information

Ej farligt gods enligt ADR/RID, ADNR, IMDD-kod, ICAO/IATA-DGR

Ytterligare information

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Nationella bestämmelser

AVSNITT 16: Annan information

Informationen är baserad på aktuell kunskapsnivå men innehåller emellertid ingen försäkran om 

produktegenskaper samt upprättar inte ett förhållande baserat på ett lagligt kontrakt. 

Produktmottagaren är ensam ansvarig för att åtfölja gällande lagar och förordningar.

Ytterligare information

(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av 

underleverantörens säkerhetsdatablad.)

Reviderad nr: 1,00 Reviderad datum: 19.12.2013 SV


