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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Polishing cup wheel extra

1.1 Identifikátor výrobku

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky nebo směsi

Abrazivní prostředek

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

BOHLE AGFirma:

Dieselstr. 10Název ulice:

D-42781 HaanMísto:

Telefon: 02129 5568-0 Fax:02129 5568 282

e-mail: info@bohle.de

Uwe AdlerKontaktní osoba: 02129 5568 276Telefon:

e-mail: uwe.adler@bohle.de

ChemieInformační oblast:

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Žádné nebezpečné příměsi podle směrnice 2001/58/ES

2.2 Prvky označení

Další pokyny

Jako výrobek nepodléhá produkt podle směrnic ES nebo příslušných národních zákonů povinnosti 

značení.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Syntetická(é) pryskyřice a plnivo(a).
Chemická charakteristika

Jiné údaje

Žádné nebezpečné příměsi podle směrnice 2001/58/ES

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Žádná nebezpečí, která by vyžadovala speciální první pomoc.

Všeobecné pokyny

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám.

Vhodná hasiva

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

Není nutno provádět žádná opatření k ochraně životního prostředí.

6.4 Odkaz na jiné oddíly
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ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Prach musí být odstraňován přímo v místě vzniku.

Opatření pro bezpečné zacházení

Není nutno provádět speciální technická preventivní opatření.

Opatření k ochraně proti požáru a výbuchu

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladujte na suchém místě. Chraňte před teplem.

Další informace o skladovacích podmínkách

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

8.2 Omezování expozice

Je-li překračován expoziční limit na pracovišti a/nebo při uvolňování produktu (ve formě prachu) 

použijte uvedený prostředek k ochraně dýchacích cest.

Omezování expozice pracovníků

Protiprachové masky se doporučují při celkové koncentraci prachu nad 10 mg/m3.

Ochrana dýchacích orgánů

ochranné brýle s bočními kryty vyhovující normě EN166

Ochrana očí

Ochraný kryt uší

Ochrana kůže

bílý

pevnýSkupenství:

Barva:

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

bez zápachuZápach:

Metoda

Informace o změnách fyzikálního stavu

nepoužitelnéBod vzplanutí:

Rozpustnost ve vodě: nerozpustná látka

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

Další údaje

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích

U tohoto výrobku nejsou známy žádné zdraví škodlivé účinky.

Jiné údaje ke zkouškám

ODDÍL 12: Ekologické informace

U tohoto výrobku nejsou známy žádné ekotoxikologické účinky.

Jiné údaje
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ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku

V souladu s místními a národními předpisy.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Není nebezpečným zbožím ve smyslu ADR/RID, ADNR, kódu IMDG, ICAO/IATA-DGR

Další údaje

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky 

nebo směsi

Specifická ustanovení, týkající se ochrany osob nebo životního prostředí

ODDÍL 16: Další informace

Údaje jsou založeny na dnešním stavu našich znalostí, nepředstavují však žádné zajištění vlastností 

výrobku a neprokazují žádný smluvní právní poměr. Příjemce našich výrobků musí na vlastní 

zodpovědnost dodržovat stávající zákony a ustanovení.

Jiné údaje

(Údaje o nebezpečných obsažených látkách budou vždy převzaty z posledního platného bezpečnostního listu 

předchozího dodavatele.)
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