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9: Különféle veszélyes

anyagok és tárgyak

M»M“MÄMÅVeszély

SZAKASZ 1  Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1.  Termékazonosító

Kereskedelmi elnevezés : SUPREMO L 98 Mn +Cu+S+N

A termék típusa : Fertilizáló.

1.2.  Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Felhasználás : Mezőgazdaság.

1.3.  A biztonsági adatlap szállítójának adatai

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

1.4.  Sürgősségi telefonszám

Sürgősség esetén : T: +44 (0) 1235 239 670

SZAKASZ 2  A veszély meghatározása

2.1.  Az anyag vagy keverék osztályozása

EK besorolás 67/548/EGK - 1999/45/EK)

EK besorolás : Xn; 48/20/22
Xi; R41
R43
N; R51-53

Veszélyességi osztályok és kategóriák kódja, 1272/2008/EK (CLP) Rendelete

• Egészségi veszélyek : súlyos szemkárosodás - kategória 1 - Veszély - (CLP : Eye Dam. 1) - H318
Bőrszenzibilizáló - kategória 1 - Figyelem - (CLP : Skin Sens. 1) - H317
célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció - kategória 2 - Figyelem - (CLP : STOT RE
2) - H373

• Környezeti veszélyek : A vízi környezetre veszélyes - krónikus - kategória 2 - (CLP : Aquatic Chronic 2) -
H411

2.2.  Címkézési elemek

Címkézés
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SZAKASZ 2  A veszély meghatározása  (folytatva)

• A veszélyt jelző piktogramok

M» M“ MÄ MÅ
• A veszélyt jelző piktogramok : SGH05 - GHS08 - SGH07 - GHS09

• Figyelmeztetések : Veszély

• A figyelmeztető mondatok : H318 - Súlyos szemkárosodást okoz.
H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H373 - Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén  károsíthatja a szerveket .
H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

• Óvintézkedésre vonatkozó
mondatok

Megelőzés : P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

Elhárító intézkedés : P302+352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P333+313 - Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell
kérni.
P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés
vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az
öblítés folytatása.

A megsemmisítéssel kapcsolatos : P501 - Az anyagot és edényzetét különleges hulladék- vagy veszélyeshulladék-
kérdések gyűjtő helyre kell vinni.

2.3.  Egyéb veszélyek

Egyéb veszélyek : Mivel ez a termék szervetlen, az 1907/2006 EK rendelet XIII. melléklete szerint sem
PBT sem vPvB értékelést nem végeztek.

SZAKASZ 3  Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1. / 3.2  Anyag / Készítmény

Anyag / Készítmény : Készítmény.

Összetevők : Ez készítmény a veszélyes termékek kategóriájába sorolható.
Anyagnév Tartalom CAS szám EK szám Index Sz. REACH

Manganese sulfate : 15   25 % 10034-96-5 232-089-9 025-003-00-4 01-2119456624-35-XXXX Xn; R48/20/22
Xi; R41
N; R51-53
----------------------------------
Eye Dam. 1;H318
STOT RE 2;H373
Aquatic Chronic 2;H411

Urea : 1   5 % 57-13-6 200-315-5 ----- 01-2119463277-33-XXXX Nincs osztályozva. (DSD/DPD)
----------------------------------
Nincs osztályozva. (GHS)

Copper oxychloride : 1   5 % 1332-65-6 215-572-9 ----- ---- Xn; R20/22
N; R50-53
----------------------------------
Acute Tox. 4 (Inhalation);H332
Acute Tox. 4 (Oral);H302
Aquatic Acute 1;H400
Aquatic Chronic 1;H410

Manganese carbonate : 1   5 % 598-62-9 209-942-9 ----- 01-2119442695-32-XXXX Nincs osztályozva. (DSD/DPD)
----------------------------------
Nincs osztályozva. (GHS)

Sulfur : 10   15 % 7704-34-9 231-722-6 016-094-00-1 01-2119487295-27-XXXX R43
----------------------------------
Skin Sens. 1;H317
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SZAKASZ 4  Elsősegélynyújtás

4.1.  Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Elsősegélynyújtás

Lenyelés : Biztosítsuk friss levegő belégzését. Pihenés. Ha rosszul érzi magát, hívjon orvosi
segítséget (mutassa meg a címkét, ahol lehetséges).

Bőrkontaktus : Mossuk le bőrünket finom szappannal és vízzel.

Szemkontaktus : Amennyiben az anyag a szembe került, azonnal sok vízzel öblítsük ki és hívjunk
orvosi segítséget.

Lenyelés : Öblítsük ki a szájat. Amennyiben az anyagot lenyelték, azonnal hívjunk orvosi
segítséget, és mutassuk meg ezt a konténert és a címkéjét.

4.2.  A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Lenyelés : Súlyos egészségkárosodás veszélye hosszabb idejű belégzés esetén.

Bőrkontaktus : Ismételt veszélyeztetettség a bőr allergiás reakciója miatt érzékenység
kialakulásához vezet.

Szemkontaktus : Súlyos szemkárosodást okoz.

Lenyelés : Hasi fájdalom, émelygés, hányinger

4.3.  A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

: Hő hatására mérgező gőzök keletkeznek.

SZAKASZ 5  Tűzvédelmi intézkedések

5.1.  Oltóanyag

Tűzoltáshoz használatos anyag : Minden, kioltáshoz megfelelő közeg használható

5.2.  Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Speciális veszélyek : Hő hatására mérgező gőzök keletkeznek.

5.3.  Tűzoltóknak szóló javaslat

Gyúlékony anyagok osztálya : A termék nem gyúlékony.

Tűzvédelem : Ne menjünk tűzközelbe megfelelő védőfelszerelés nélkül, beleértve a
légzésvédelmi felszerelést is.

Speciális eljárások : Ne engedjük, hogy a tűzoltáshoz használt víz a környezetbe kerüljön. Bármilyen
égő vegyi anyag oltásánál óvatosan járjunk el.

Körülvevő tűz : A hőnek kitett konténereket hűtsük vízpermettel vagy hideg párával.

SZAKASZ 6  Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1.  Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyekre vonatkozó : Megfelelő védőfelszereléssel ellátott berendezést tisztító team.
óvórendszabályok

6.2.  Környezetvédelmi óvintézkedések

Környezetvédelmi óvóintézkedések : Megakadályozza a bejutását a csatornákba és az ivóvízrendszerekbe.
Beszennyezheti a víztartalékokat. Értesítsük a hatóságokat, ha az anyag bekerült a
csatornarendszerbe vagy az ivóvíz-rendszerbe.

6.3.  A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Tisztítási/takarítási módszerek : Bármilyen kifröccsenést tisztítsunk fel nedvszívó anyaggal, amilyen gyorsan csak
lehetséges. A környezetszennyeződés elkerülése céljából használjunk megfelelő
konténert.
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SZAKASZ 6  Intézkedések véletlenszerű expozíciónál  (folytatva)

6.4.  Hivatkozás más szakaszokra

Hivatkozás más szakaszokra : Ld. A szóló címsort 7, 8, 13.

SZAKASZ 7  Kezelés és tárolás

7.1.  A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Kezelés : Kezeljük a jó ipari higiénia és biztonságosság elveinek betartásával.
Biztosítsuk azonnali eltávolítását a szemből, a bőrről és a ruházatról.
Mossuk meg kezünket és a többi, veszélynek kitett területet finom szappannal és
vízzel evés, ivás, dohányzás előtt, ill. mikor abbahagyjuk a munkát.

Általános : Kerüljük a szükségtelen veszélyeztetettséget
Ne lélegezzünk be gázt, égésterméket, párát vagy spray-t.
Sürgősségi szem-mosó készüléknek minden potenciális veszélynek kitett helyen
azonnal elérhető közelségben lennie kell.

7.2.  A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolás : Tartsuk távol élelmiszertől, italtól, állati takarmánytól.
Tároljuk száraz, hűvös, jól szellőztetett helyen.
Használaton kívül tartsuk a konténert lezárva.
Védjük meg a fagyástól.

A kezelésre és tárolásra vonatkozó : Használjunk kifröccsenés ellen szemüveget, ha kifröccsenés miatt fennál a
óvórendszabályok szemkontaktus veszélye.

7.3.  Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

: Ld. A szóló címsort 1.1, 1.2.

SZAKASZ 8  Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1.  Ellenőrzési paraméterek

A foglalkoztatási veszélyeztetettség : Manganese sulphate : TLV© -TWA [mg/mł] : 0.2 (Mn)
határai Manganese sulphate : HTP-värden - 8 H - [mg/m3] : 5

Urea : ACGIH küszöbérték (TLV) : 10
Urea : OSHA PEL [mg/m3] : 15

8.2.  Az expozíció ellenőrzése

Légzésvédelem : Amennyiebn nincs megfelelő légcsere, viseljünk légzőfelszerelést.

Kézvédelem : Viseljünk kesztyűt.
Viseljünk kémiai behatásra ellenálló kesztyűt.

Bőrvédelem : Ha bőr-kontaktus előfordulásának ill. a ruha szennyeződésének valószínűsége
fennáll, védőruhát kell viselni.

Szemvédelem : Kémiai védőszemüveg vagy biztonsági üveg.

Lenyelés : Használat közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

Ipari higiénia : Biztosítsunk helyi elszívást vagy általános szobai szellőztetést.

SZAKASZ 9  Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1.  Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Fizikai állapot 20 °C-on : Folyadék.
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SZAKASZ 9  Fizikai és kémiai tulajdonságok  (folytatva)

Szín : Kék.

Szag : Enyhe (slight), könnyű (not heavy)

Szag küszöbérték : Nincsenek hozzáférhető adatok.

pH érték : 6.0

Olvadáspont[°C] : Nem alkalmazható (vizes oldat).

Forráspont [°C] : Nincsenek hozzáférhető adatok.

Gyulladáspont[°C] : Nem alkalmazható. / Nincs adat.

Párolgási sebesség : Nem alkalmazható. / Nincs adat.

Gyúlékonyság : Nem alkalmazható (nem éghető folyadék).

A robbanás határai (alsó - felső : EK feltételek alapján nem minősül robbanásveszélyesnek.

Gőznyomás : Nem alkalmazható. / Nincs adat.

Párasűrűség : Nem alkalmazható. / Nincs adat.

Sűrűség (denzitás) : 1.36

Oldékonysága vízben : Teljesen oldható.

Megoszlási hányados : n-octanol / : Nem alkalmazható. / Nincs adat.
water

Gyulladáspont : Nem alkalmazható (nem éghető folyadék).

Hő hatására történő lebomlás : Nincsenek hozzáférhető adatok.

Viszkozitás : 1000 cP (20°C)

Robbanási tulajdonságok : EK feltételek alapján nem minősül robbanásveszélyesnek.

9.2.  Egyéb információk

Egyéb információk : EK feltételek alapján nem oxidáló.

SZAKASZ 10  Stabilitás és reakciókészség

10.1.  Reakciókészség

: Ld. 10.2.

10.2.  Kémiai stabilitás

Stabilitás és reaktivitás : A tárolás, kezelés és használat normál körülményei között a termék stabil.

10.3.  A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók : Normál feltételek mellet egy sem.

10.4.  Kerülendő körülmények

Az elkerülés feltételei : Normál feltételek mellet egy sem.

10.5.  Nem összeférhető anyagok

Elkerülendő anyagok : Normál feltételek mellet egy sem.

10.6.  Veszélyes bomlástermékek

Veszélyes bomlástermékek : Hő hatására mérgező gőzök keletkeznek.

SZAKASZ 11  Toxikológiai adatok

11.1.  A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

A toxicitásra (mérgezésre) vonatkozó : Súlyos szemkárosodást okoz.
információ Bőrkontaktus hatására érzékenységet okozhat. Belégzése veszélyes.
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SZAKASZ 11  Toxikológiai adatok  (folytatva)

Rat oral LD50  [mg/kg] : Nincsenek hozzáférhető adatok.

SZAKASZ 12  Ökológiai információk

12.1.  Toxicitás

Információ az ökológiai hatásról : Mérgező a vízben élő organizmusokra, hosszantartó káros hatása lehet a vízre,
mint környezetre.

LC50-96 Hour - fish [mg/l] : Nincsenek hozzáférhető adatok.

12.2.  Perzisztencia és lebonthatóság

: Nincsenek hozzáférhető adatok.

12.3.  Bioakkumulációs képesség

: Nincsenek hozzáférhető adatok.

12.4.  A talajban való mobilitás

: Nincsenek hozzáférhető adatok.

12.5.  A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

: Mivel ez a termék szervetlen, az 1907/2006 EK rendelet XIII. melléklete szerint sem
PBT sem vPvB értékelést nem végeztek.

12.6.  Egyéb káros hatások

Környezetvédelmi óvintézkedések : Ne engedjük, hogy kikerüljön a környezetbe.

SZAKASZ 13  Ártalmatlanítási szempontok

13.1.  Hulladékkezelési módszerek

Általános : A helyi vagy az országban érvényes rendelkezéseknek megfelelően biztonságos
módon helyezzük el.
Ezt az anyagot és a konténerét helyezzük el a veszélyes vagy speciális hulladékok
gyűjtőhelyén.

SZAKASZ 14  Szállításra vonatkozó információk

14.1.  UN-szám

3082

14.2.  Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Manganese
sulphate, Trihydroxychlorure de dicuivre)

14.3.  Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Jelzés (labellálás)

à|O ¿
: 9

14.4.  Csomagolási csoport
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SZAKASZ 14  Szállításra vonatkozó információk  (folytatva)

: III

14.5.  Környezeti veszélyek

: Yes

14.6.  A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

: E  :  Passage forbidden through tunnels of category E.
Szállítás során előforduló vészhelyzet vagy baleset esetén a jármű személyzete a
következő intézkedéseket kell tegye, ahol az biztonságos és célszerű :
Alkalmazza a fékrendszert, állítsa le a motort, ha van akkor a főkapcsolóval
válassza le az akkumulátort.
Kerülje a gyújtó hatású forrásokat, különösen a dohányzást vagy elektromos
eszközök bekapcsolását.
Adjon annyi információt a vészhelyzeti segély szolgálatoknak amennyi csak
lehetséges az eseményről, balesetről és az érintett anyagokról.

14.7.  Ömlesztett anyag szállítása a 73/78 MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC-kód szerint

: Nem alkalmazható.

SZAKASZ 15  Szabályozással kapcsolatos információk

15.1.  Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/
jogszabályok

: Vegyünk figyelembe minden állami/helyi előírást.

15.2.  Kémiai biztonsági értékelés

: Nincsenek hozzáférhető adatok.

SZAKASZ 16  Egyéb információk

További információ : Egy sem.

Ennek a Biztonsági Adatlap tartalma és formája összhangban van a 453/2010 (REACH Annex II) (EU) Rendelet.

A KÖTELEZETTSÉG ELUTASÍTÁSA  Az e prospektuson lévő információ olyan forrásból származik, amelyet megbízhatónak
tartunk. Ugyanakkor az itt rendelkezésre bocsátott információ nem tartalmaz semmiféle kifejezett vagy ráutaló garanciát annak
korrektségére vonatkozóan. A termék kezelésével, tárolásával, felhasználásával, a termékkel való egyéb rendelkezéssel
kapcsolatos feltételek vagy módszerek ellenőrzésünkön kívül esnek, amelyekről valószínűleg tudomásunk sincs. Ebből és egyéb
okokból kifolyólag nem vállalunk felelősséget és kifejezetten elutasítjuk kötelezettségünket a termék kezeléséből, tárolásából,
felhasználásából, a termékkel való egyéb rendelkezés miatt adódó vagy ezekkel bármilyen kapcsolatban felmerült veszteséggel,
kárral vagy költségekkel szemben. Ezt a prospektust kizárólag erről az anyagról készítették el, és csak erre az anyagra
vonatkozóan használható fel. Amennyiben ezt a terméket egy másik termék komponenseként használják fel, akkor az ezen a
prospektuson lévő információ nem használható fel.

A dokumentum vége

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


