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MÄAtenţie

SECŢIUNEA 1  Identificarea substanţei/amestecului ş i a societăţii/întreprinderii

1.1.  Element de identificare a produsului

Nume comercial : SUPREMO L 89 B +Mo+S+Ca

Tip de produs : Îngrăşământ.

1.2.  Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate

Utilizare : Agricultură.

1.3.  Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

Identificarea firmei : Borealis L.A.T GmbH
St.-Peter-Strasse 25,
4021  Linz,  Austria
T: +43 732 6915-0
E-mail : sds@borealisgroup.com

1.4.  Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă

Tel. în caz de urgenţă : T: +44 (0) 1235 239 670

SECŢIUNEA 2  Identificarea pericolelor

2.1.  Clasificarea substanţei sau a amestecului

Clasificare EC67/548 sau EC 1999/45

Clasificare : R43

Codul (codurile) clasei şi categoriei de pericol, Regulamentul (CE) NR. 1272/2008 (CLP)

• Pericole pentru sănătate : sensibilizarea pielii - Categoria 1 - Atenţie - (CLP : Skin Sens. 1) - H317

2.2.  Elemente pentru etichetă

Regulament Etichetare EC 1272/2008 (CLP)

• Pictograme de pericol

MÄ
• Pictograme de pericol : SGH07

• Cuvinte de avertizare : Atenţie

• Fraze de pericol : H317 - Poate provoca o reacţie alergică a pielii.

• Fraze de precauţie

Prevenire : P272 - Nu scoateţi îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă.
P280 - Purtaţi mănuşi de protecţie.

Intervenţie : P302+352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.
P333+313 - În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.
P363 - Spălaţi îmbracămintea contaminată, înainte de reutilizare.

Observaţii privind eliminarea : P501 - Se va elimina acest produs şi containerul aferent la punctul de colectare a
deşeurilor speciale sau potenţial periculoase.
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SECŢIUNEA 2  Identificarea pericolelor  (continuat)

2.3.  Alte pericole

Alte pericole : În conformitate cu anexa XIII din Regulamentul (CE) nr 1907/2006, evaluarea PBT
şi vPvB nu a fost efectuată deoarece acest produs este anorganic.

SECŢIUNEA 3  Compoziţie/informaţii privind componenţii

3.1. / 3.2  Substanţă / Preparare

Substanţă / Preparare :  Preparat.

Componente : Acest produs este considerat periculos.
Nume substanţă Conţinut Nr. CAS Nr. CE Nr. index REACH

Calcium borate : 35   50 % 12291-65-5 ----- ----- EXEMPTED Neclasificat. (DSD/DPD)

----------------------------------

Neclasificat. (GHS)

Sulfur : 15   25 % 7704-34-9 231-722-6 016-094-00-1 01-2119487295-27-XXXX R43

----------------------------------

Skin Sens. 1;H317

SECŢIUNEA 4  Măsuri de prim ajutor

4.1.  Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri de prim ajutor

- Inhalare : Asiguraţi posibilitatea de a respira aer curat.

- Contact cu pielea : Spălaţi pielea cu săpun slab şi apă.

- Contact cu ochii : Clătiţi imediat cu multă apă.
Solicitaţi îngrijire medicală dacă apar efecte de îmbolnăvire sau iritaţie.

- Ingerare : Clătiţi gura. Solicitaţi îngrijire medicală dacă apar efecte de îmbolnăvire.

4.2.  Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate

- Inhalare : Niciunul în condiţii normale.

- Contact cu pielea : Expunerea repetată poate provoca sensibilizarea din cauza unei reacţii alergice a
pielii.

- Contact cu ochii : Uşor iritant pentru ochi la contactul direct.

- Ingerare : Dureri abdominale, greţuri.

4.3.  Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare

: Descompunerea termică generează vapori toxici

SECŢIUNEA 5  Măsuri de combatere a incendiilor

5.1.  Mijloace de stingere a incendiilor

Medii ignifuge : Pot fi utilizate toate mediile ignifuge.

5.2.  Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză

Riscuri specifice : Descompunerea termică generează vapori toxici

5.3.  Recomandări destinate pompierilor

Clasă de inflamabilitate : Produsul nu este inflamabil.

Protecţie împotriva incendiilor : Nu intraţi în zona focului fără echipament de protecţie, inclusiv protecţie
respiratorie.

Proceduri speciale : Procedaţi cu atenţie atunci când stingeţi orice incendiu chimic.

Borealis L.A.T GmbH
St.-Peter-Strasse 25,  4021  Linz,  Austria

T: +43 732 6915-0

E-mail : sds@borealisgroup.com



Pagină : 3 / 6

FI�Ă TEHNICĂ DE SECURITATE Nr. ediţie revăzută : 5

Dată : 22 / 5 / 2015

Abrogări : 16 / 12 / 2014

SUPREMO L 89 B +Mo+S+Ca FSL-101_LAT

SECŢIUNEA 5  Măsuri de combatere a incendiilor  (continuat)

Incendii în vecinătate : Aplicaţi apă pulverizată sau vapori în suspensie pentru răcirea containerelor
expuse.

SECŢIUNEA 6  Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1.  Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

Prevederi de protecţie personală : Dotaţi echipa de curăţare cu protecţie adecvată.

6.2.  Precauţii pentru mediul înconjurător

Prevederi de mediu : Împiedicaţi pătrunderea în sisteme publice de canalizare şi apă. Anunţaţi
autorităţile dacă produsul intră în sistemul public de canalizare sau apă.

6.3.  Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie

Metode de curăţare : Îndepărtaţi orice scurgere cât se poate de repede, folosind un material absorbant
pentru a colecta lichidul.
Spălaţi cu multă apă. Folosiţi containere de eliminare adecvate.

6.4.  Trimiteri către alte secţiuni

Trimiteri către alte secţiuni : A se vedea titlul 7, 8, 13.

SECŢIUNEA 7  Manipularea ş i depozitarea

7.1.  Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

Manipulare : Manipulaţi în conformitate cu procedurile de igienă industrială şi siguranţă.
Asiguraţi îndepărtarea rapidă de pe ochi, piele şi haine.
Spălaţi mâinile şi alte zone expune cu săpun slab şi apă înainte de a mânca, bea
sau fuma şi atunci când părăsiţi locul de muncă.

Generale : Evitaţi orice expunere care nu este necesară.

7.2.  Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Depozitare : Păstraţi la distanţă de alimente, băuturi şi produse alimentare pentru animale.
Depozitaţi în zone uscate şi răcoroase, bine aerisite.
Păstraţi containerul închis atunci când nu este folosit.
Protejaţi de îngheţare.

7.3.  Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

: A se vedea titlul 7,8, 13.

SECŢIUNEA 8  Controale ale expunerii/protecţia personală

8.1.  Parametri de control

Limite de expunere profesională : Nu există date disponibile.

8.2.  Controale ale expunerii

- Protecţie respiratorie : Nu se recomandă echipament respirator special în condiţii normale de utilizare cu
aerisire adecvată.

- Protecţia mâinilor : Purtaţi mănuşi.
Purtaţi mănuşi adecvate rezistente la penetrarea chimică.

- Protecţia pielii : Dacă există posibilitatea de contact repetat cu pielea sau contaminare a hainelor,
trebuie să se poarte îmbrăcăminte de protecţie.

Borealis L.A.T GmbH
St.-Peter-Strasse 25,  4021  Linz,  Austria

T: +43 732 6915-0

E-mail : sds@borealisgroup.com



Pagină : 4 / 6

FI�Ă TEHNICĂ DE SECURITATE Nr. ediţie revăzută : 5

Dată : 22 / 5 / 2015

Abrogări : 16 / 12 / 2014

SUPREMO L 89 B +Mo+S+Ca FSL-101_LAT

SECŢIUNEA 8  Controale ale expunerii/protecţia personală  (continuat)

- Protecţia ochilor : Chiar dacă nu sunt disponibile date specifice privind iritarea ochilor, purtaţi
protecţia pentru ochi conformă cu condiţiile de utilizare atunci când manipulaţi
acest material.

- Ingerare : Nu fumaţi, nu mâncaţi şi nu beţi atunci când folosiţi acest produs.

Igienă industrială : Asiguraţi aerisirea locală sau ventilarea generală a camerei.

SECŢIUNEA 9  Proprietăţile fizice ş i chimice

9.1.  Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Stare fizică la 20 °C : Lichid.

Culoare : Alb.

Miros : Lumină.

Odor prag : Nu există date disponibile.

valoare pH : 7.8 +/- 0.5

Punct de topire [°C] : Nu se aplică (lichid apos).

Punct de fierbere [°C] : Nu există date disponibile.

Punct de aprindere [°C] : Nu se aplica. / Nu există date disponibile.

Viteza de evaporare : Nu se aplica. / Nu există date disponibile.

Inflamabilitate : Nu se aplică (lichid neinflamabil).

Limite de explozie (scăzute - ridicate) : Nu se clasifică ca exploziv în conformitate cu cerinţele CE.

Presiune vapori : Nu se aplica. / Nu există date disponibile.

Densitate vapori : Nu se aplica. / Nu există date disponibile.

Densitate : 1.52 +/-0.05

Solubilitate în apă : În apă, materialul se dispersează.

Coeficient de partiţie : n-Octanol / apă : Nu există date disponibile.
la 20°C

Temperatură de autoaprindere : Nu se aplică (lichid neinflamabil).

Descompunere termică : Nu există date disponibile.

Vâscozitate : Neaplicabil.

Proprietăţi explozive : Nu se clasifică ca exploziv în conformitate cu cerinţele CE.

9.2.  Alte informaţii

Alte informaţii : Material neoxidant în conformitate cu cerinţele CE.

SECŢIUNEA 10  Stabilitate ş i reactivitate

10.1.  Reactivitate

: A se 10.2.

10.2.  Stabilitate chimică

Stabilitate şi reactivitate : Produsul este stabil în condiţii normale de depozitare, manipulare şi utilizare.

10.3.  Posibilitatea de reacţii periculoase

Reacţii periculoase : Niciunul în condiţii normale.

10.4.  Condiţii de evitat

Condiţii care trebuie să fie evitate : Niciunul în condiţii normale.
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SECŢIUNEA 10  Stabilitate ş i reactivitate  (continuat)

10.5.  Materiale incompatibile

Materiale care trebuie să fie evitate : Niciunul în condiţii normale.

10.6.  Produşi de descompunere periculoşi

Produse cu descompunere : Descompunerea termică generează vapori toxici
periculoasă

SECŢIUNEA 11  Informaţii toxicologice

11.1.  Informaţii privind efectele toxicologice

Informaţii de toxicitate : Poate provoca sensibilizarea prin contactul cu pielea.

Oral şobolan LD50 [mg/kg] : Nu există date disponibile.

SECŢIUNEA 12  Informaţii ecologice

12.1.  Toxicitate

LC50-96 oră - peşte [mg/l] : Nu există date disponibile.

12.2.  Persistenţă şi degradabilitate

: Nu există date disponibile.

12.3.  Potenţial de bioacumulare

: Nu există date disponibile.

12.4.  Mobilitate în sol

: Nu există date disponibile.

12.5.  Rezultatele evaluării PBT şi vPvB

: În conformitate cu anexa XIII din Regulamentul (CE) nr 1907/2006, evaluarea PBT
şi vPvB nu a fost efectuată deoarece acest produs este anorganic.

12.6.  Alte efecte adverse

Precauţii de mediu : Evitaţi răspândirea în mediu.

SECŢIUNEA 13  Consideraţii privind eliminarea

13.1.  Metode de tratare a deşeurilor

Generale : Eliminaţi într-un mod sigur, în conformitate cu reglementările locale/naţionale.
Conform cu reglementările locale de eliminare.

SECŢIUNEA 14  Informaţii referitoare la transport

14.1.  Numărul ONU

Informaţii generale : Nereglementat.

14.2.  Denumirea corectă ONU pentru expediţie

: Nereglementat.

14.3.  Clasa (clasele) de pericol pentru transport
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SECŢIUNEA 14  Informaţii referitoare la transport  (continuat)

Transport terestru : Nereglementat.

Transport maritim : Nereglementat.

Transport aerian : Nereglementat.

14.4.  Grupul de ambalare

: Nereglementat.

14.5.  Pericole pentru mediu

: Niciunul.

14.6.  Precauţii speciale pentru utilizatori

: Niciunul.

14.7.  Transportul in masa a bunurilor conform cu Anexa II a Acordului MARPOL 73/78 si conform
Codului IBC

: Neaplicabil.

SECŢIUNEA 15  Informaţii de reglementare

15.1.  Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa
sau amestecul în cauză

: Respectati toate reglementarile nationale si locale.

15.2.  Evaluarea securităţii chimice

: Nu există date disponibile.

SECŢIUNEA 16  Alte informaţii

Informaţii suplimentare : Niciunul.

Conţinutul şi formatul acestei FTS sunt conforme cu Reglementarea (EU) 453/2010 (REACH Annex II).

DENEGARE DE RESPONSABILITATE Informaţiile din acest dosar au fost obţinute din surse pe care noi le considerăm demne de
încredere.  Totuşi, informaţiile sunt furnizate fără nici o garanţie, expresă sau implicită, în ceea ce priveşte corectitudinea.
Condiţiile sau metodele de manipulare, stocare, utilizare şi eliminare a produselor sunt în afara controlului nostru şi pot fi făcute
fără informarea noastră.  De aceea şi din alte motive, nu ne asumăm responsabilitatea şi denegăm în mod expres răspunderea
pentru pierderile, deteriorările sau cheltuielile rezultate din sau legate în orice fel de manipularea, stocarea, utilizarea sau
eliminarea produsului.  Acest dosar a fost pregătit şi este destinat utilizării numai pentru acest produs.  Dacă produsul este utilizat
drept componentă a unui alt produs, este posibil ca aceste informaţii despre dosar să nu fie aplicabile.

Sfârşitul documentului

Borealis L.A.T GmbH
St.-Peter-Strasse 25,  4021  Linz,  Austria

T: +43 732 6915-0

E-mail : sds@borealisgroup.com



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


