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BOHLE AG

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

1. Vielas/preparāta un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana

Vielas vai preparāta identifikācija

Schleifscheibe für Randentschichtung, Elastik HP

Vielas/preparāta lietošana

Abrazīvs

Sabiedrības/uzņēmuma identifikācija

BOHLE AGFirmas nosaukums :

Dieselstr. 10Iela :

D-42781 HaanVieta :

Telefons : 02129 5568-0 Telefakss : 02129 5568 282

info@bohle.dee-Mail :

chemische EntwicklungIzziņas sliedzošā nodaļa :

2. Bīstamības apzināšana

Klasifikācija

Nesatur bīstamas sastāvdaļas saskaņā ar direktīvu 2001/58/EK

3. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

Ķīmiskais raksturojums  ( Viela )
Sintētiskie sveķi un pildviela(-s).

Papildus norādījumi

Nesatur bīstamas sastāvdaļas saskaņā ar direktīvu 2001/58/EK

4. Pirmās palīdzības pasākumi

Nav bīstamības, kam būtu nepieciešami pirmās palīdzības pasākumi.

Vispārējie norādījumi

5. Ugunsdzēsības pasākumi

Izmantot ugunsdzēšanas pasākumus, kas ir piemēroti vietējiem apstākļiem un apkārtesošajai videi.

Piemērotos ugunsdzēšanas līdzekļus

6. Pasākumi nejaušas izplūdes gadījumos

Nav nepieciešams veikt īpašus vides aizsardzības pasākumus.

Papildus norādījumi

7. Lietošana un glabāšana

Lietošana

Putekļi jāaizvāc tieši to rašanās vietā.

Norādījumi drošai lietošanai

Nav nepieciešami īpaši tehniskie aizsardzības pasākumi.

Norādījumi ugunsgrēka un sprādziena novēršanai

Glabāšana

Glabāt sausā vietā. Sargāt no sasilšanas.

Papildus norādījumi uzglabāšanas apstākļiem
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8. Kaitīgās iedarbības ierobežošana/personu aizsardzība

Arodekspozīcijas robežvērtības

Ledarbības kontroles pasākumi

Izmantot norādīto elpceļu aizsardzību, ja tiek pārsniegta aroda ekpsozīcijas robežvērtība un/vai 

produkta noplūdes gadījumā (putekļi).

Arodekspozīcijas kontroles pasākumi

Putekļu drošības maskas ir ieteicamas, kur darba pulvera koncentrācija ir lielāka par 10 mg/m3.

Elpošanas orgānu aizsardzība

drošības brilles ar sānu aizsargekrāniem, kas atbilst EN166

Acu aizsardzība

Ausu aizsardzība

Ādas aizsardzība

9. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Vispārējā informācija

brūns

cietsNorāda agregātstāvokli :

Krāsa :

bez smaržasSmārds :

Svarīgākā veselības, drošības un vides aizsardzības informācija

Pārbaudes norma

Stāvokļa izmaiņas

nav piemērojamsUzliesmošanas temperatūra :

Šķīdība ūdenī : nešķīstošs

10. Stabilitāte un reaģētspēja

Nesadalās, ja uzglabā un piemēro, kā norādīts.
Papildus norādījumi

11. Informācija par toksiskumu

Šim produktam nav zināma kaitīga iedarbība uz cilvēku veselību.

Citi dati pārbaudei

12. Ekoloģiskā informācija

Šim produktam nav zināmu ekotoksikoloģisko efektu.

Papildus norādījumi

13. Apsvērumi saistībā ar apglabāšanu

Norādījumi novākšanai (otrreizējai pārstrādei)

Saskaņā ar vietējiem un nacionālajiem noteikumiem.

14. Informācija par transportēšanu

Preces, kas nav bīstamas ADR/RID, ADNR, IMDG kodeksa, ICAO/IATA-DGR izpratnē

Papildus norādījumi transportam

15. Reglamentatīva informācija
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Marķēšana

Produkts ir izstrādājums, tāpēc saskaņā ar EK direktīvām un attiecīgajiem nacionālajiem likumiem tam 

nav nepieciešams marķējums.

Apzīmējums

Nacionālā normatīva rakstura informācija

16. Cita informācija

(Bistamo sastavdalu dati tika panemti no beidzamas speka esošas iepriekšeja piegadataja drošibas datu lapas.)
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