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AVSNITT 1: PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 
PRODUKT 
Produktnamn: CPS Pro Set Vacuum Pump Oil 
Produktbeskrivning: Högraffinerad mineralolja Base Lager med andra tillsatser. 
Avsedd användning:  Alla ändamål vakuumpumpsolja 
 
FÖRETAGET 
Leverantör 
CPS Products Inc 
1010 East 31st Street 
Hialeah, FL 33013 
+ 1-248-348-4920 
Telefonnummer för nödsituationer  
USA - Chemtrec: 800-424-9300 Alla övriga - Chemtrec: + 1-703-527-3887 

Importerat till Sverige och sålt av 
Sun Maskin & Service AB 
Lovartsgatan 8 
652 21 Karlstad 
+4654-85 00 75 
 
AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER 
Detta material är inte att betrakta som farligt enligt kemikalieinspektions föreskrifter se avsnitt 15. 
BVA driver ett världsomfattande system för riskkommunikation. Vissa risker visas i sektion 2 kan gälla för länder 
utanför EU och får inte leda till klassificering och märkning i EU. Se avsnitt 3 och 15 för landsspecifik 
klassificering informationen, och avsnitt 11 för ytterligare information. 
 
HÄLSORISKER 
Klassificering av ämnet eller blandningen 
AKUT TOXICITET: ORAL - Kategori 5 INANDNING - Kategori 5 
Riskklassificering: Ej farligt. 
Märkningsuppgifter Inklusive Skyddsangivelser 
Symbol: Ingen. 
Signalord: Ingen. 
Risk: Inte farligt. 
Skyddsangivelse: Undvik kontakt med huden och ögonen. 
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det 
går lätt att göra. Fortsätt att skölja. 
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. 
2.3 Andra Risker: Inga kända. 
2.4 USA Informationssystem för farliga ämnen och National Fire Protection Association (USA) 
Hälsa: Obetydlig 
Brand: Svag 
Reaktivitet: Måttlig 
Personligt skydd: Hög 
Obs: Informationen är baserad på analyser av liknande produkter. 



Denna produkt är inte utformad för att innehålla ingredienser som har hygieniska gränsvärden som fastställts av 
tillsynsmyndigheter. Det är inte farligt för hälsan enligt definitionen i EU-direktiv för farliga ämnen. Låg giftighet. 
Överdriven exponering kan orsaka ögon, hud eller irritation i luftvägarna. Högtrycksinjektion under huden kan 
orsaka allvarlig skada. 
Detta material får inte användas för något annat ändamål än det som angivits i avsnitt 1 utan expertråd. 
Hälsoundersökningar har visat att kemisk exponering kan medföra möjliga mänskliga hälsorisker som kan 
variera från person till person.  
 
AVSNITT 3: KOMPONENTINFORMATION 
Kemiskt namn: Blandning 
Basoljan kan vara en blandning av: 
 

CAS #  EINECS/elinks #  Procent (vikt-%) 
1) vätebehandlade destillatHeavy Paraffin 64742-54-7 265-157-1 
2) vätebehandlade destillat, Ljus Paraffin 64742-55-8 265-158-7 
3) 1-decen, homopolymer, hydrogenerad 68037-01-4 500-183-1   Allt Kombinerat 
eller andra hydrerade polyalfaolefin 151006-62-1 417-070-7  97 -100% 
Syntetiska kolvätefluider 
Proprietary tillsatspaketet  Proprietary   0-3% 
 
Uppgifter om farliga ämne (n) eller komplexa ämne (n): Inget 
Teckenförklaring: 
IK = Ej märkningspliktig, 
SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER 
Om inget EU eller inga CAS-nummer har angivits för klassade komponenter råvaruleverantören har ansökt om / 
kommer att ansöka om dispens, inte har skickat den fullständiga informationen ännu, eller det kan finnas någon 
skyldighet att ge EU eller CAS-nummer. 
 
AVSNITT 4: FÖRSTA HJÄLPEN 
Inandning: 
Ta bort från ytterligare exponering. Personer som ger hjälp, undvika exponering för dig själv eller andra. 
Använda lämpligt andningsskydd. Om irritation i luftvägarna, yrsel, illamående eller medvetslöshet inträder, sök 
omedelbart medicinsk hjälp. Vid andningsstillestånd, bistå ventilation med en mekanisk anordning eller använd 
mun-mot-mun-metoden. 
Hud: Tvätta med tvål och vatten. Avlägsna och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Om irritation 
uppstår kontakta läkare. 
Ögon: Spola noggrant med vatten. Om irritation uppstår, få medicinsk hjälp. 
Förtäring: Första hjälpen behövs normalt inte. Uppsök läkare om obehag uppstår. 
 
AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNING 
SLÄCK 
Lämpliga släckmedel: Använd vattendimma, skum, pulver eller koldioxid (CO2) för att släcka brand. 
Olämpligt släckmedel: Direkt vattenstråle 
BRANDBEKÄMPNING 
Brandbekämpningsinstruktioner: Utrym området. Förhindra avrinning från brandbekämpning eller utspädning,  
bäckar, avlopp eller dricksvattentäkter. Brandmän ska använda standard skyddsutrustning och i slutna 
utrymmen, tryckluftsapparat (SCBA). Använd vattenspray för att kyla brandexponerade ytor och skydda 
personal. Farliga förbränningsprodukter: Rök, kolmonoxid, aldehyder, 
BRANDFARLIGHET 
Flampunkt ASTM D92 (open cup typiskt) 216° C, 421° F. 



Explosionsgräns (Ungefärlig volym% i luft): LEL: N / D UEL: N / D 
Självantändningstemperatur: N / D 
 
 
AVSNITT 6: SPILL ELLER LÄCKAGE 
SKYDDSÅTGÄRDER 
Spill på mark: Stoppa läckan om du kan göra det utan risk.  
Återvinna genom pumpning eller med lämpligt absorberande. 
Vattenspill: Stoppa läckan om du kan göra det utan risk. Begränsa omedelbart utsläppet med länsar. Varna 
andra fartyg. Ta bort från ytan genom skumning eller med lämpliga absorptionsmedel. Rådfråga en specialist 
innan dispergeringsmedel. 
Vattenspill- och markspillrekommendationer baseras på det mest sannolika spillscenario för detta material; 
dock kan geografiska förhållanden, vind, temperatur, (och i fallet med en vattenspill) våg- och strömriktning och 
hastighet kraftigt påverka vilka åtgärder som skall vidtas. Av denna anledning bör lokala experter rådfrågas.  
Obs: Lokala bestämmelser kan föreskriva eller begränsa åtgärder som skall vidtas. 
MILJÖSKADOR 
Stora spill: Valla in all utspilld vätska för omhändertagande som avfall. Förhindra avrinning till vattendrag, 
avlopp, källare eller slutna utrymmen. 
 
AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING 
HANTERING 
Förhindra smärre spill och läckage för att undvika halkrisk. 
Statisk Ackumulator: Detta material är en statisk ackumulator. 
LAGRING 
Får inte förvaras i öppna eller omärkta behållare. 
 
AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen / personligt skydd 
Exponeringsgränser / standarder för komponenter som kan avges vid specifik hantering av produkten: När 
oljedimma / aerosoler kan uppstå, följande rekommenderas: 5 mg / m³ - ACGIH TLV, 10 mg / m³ - ACGIH STEL. 
Obs: Information om rekommenderade övervakningsmetoder kan fås från respektive myndighet/ institut 
TEKNISKA ÅTGÄRDER 
Skyddets omfattning och de åtgärder som krävs varierar beroende på förhållandena på exponerings. 
Kontrollåtgärder för att tänka på: 
Inga speciella krav vid normala användningsförhållanden och med tillräcklig ventilation 
PERSONLIGT SKYDD 
Personliga skydds val av utrustning varierar beroende på potentiella exponeringen såsom applikationer, 
hanteringsrutiner, koncentration och ventilation. Information om valet av skyddsutrustning för användning med 
detta material, enligt nedan, är baserade på för normal användning. 
Andningsskydd: 
Om teknisk utrustning inte kan hålla föroreningar på en nivå som är tillräcklig för att skydda arbetstagarnas 
hälsa, kan ett godkänt andningsskydd vara lämplig. Valet av andningsskydd måste användning och underhåll 
vara i enlighet med gällande föreskrifter, om tillämpligt. Typer av andningsskydd För denna produkt: 
Inga speciella krav vid normala användningsförhållanden och med tillräcklig ventilation. 
För höga luftburna koncentrationer, använd godkänd friskluftsmask, som drivs i övertrycksläge.  
Handskydd: 
Handskes lämplighet och genombrottstid kan variera beroende på de specifika användningsförhållanden. 
Kontakta handsktillverkaren för specifika råd angående handskval och genombrottstider för dina 
arbetsförhållanden. Inspektera och byt ut slitna eller skadade handskar. 
De typer av handskar som skall beaktas För denna produkt: 
Inget skydd behövs inte under normala användningsförhållanden. 



Ögonskydd: 
Om kontakt med materialet är sannolik skyddsglasögon med sidoskydd rekommenderas. 
Hud och kroppsskydd: 
Inget skydd för huden behövs under normala användningsförhållanden. I enlighet med god arbetshygien skall 
åtgärder vidtas för att undvika kontakt med huden. 
Särskilda hygieniska åtgärder 
Följ alltid god personlig hygien, såsom tvätt efter hantering av materialet och innan man äter och dricker.  
Tvätta arbetskläderna regelbundet och skyddsutrustning för att avlägsna föroreningar. Kassera kläder och skor 
som inte kan rengöras. Öva god hushållning. 
MILJÖKONTROLLER 
Se avsnitt 6, 7, 12, 13. 
 
AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 
Typiska fysiska och kemiska egenskaper anges nedan. Kontakta leverantören i Avsnitt 1 för ytterligare data. 
Allmän information  HÄLSA, SÄKERHET OCH MILJÖ 
Fysiskt tillstånd: Vätska  Densitet vid 20 C: 0,85-0,862 
Färg: Klar färglös till blekgul  Flampunkt typiska:  216 C (421 F) Se avsnitt 5 
Lukt: Karakteristisk  Brandfarliga Gränser:  LEL: N / D UEL: N / D 
Lukttröskel: ND  Självantändningstemperatur: ND 

Kokpunkt C (F): ND 
ANNAN INFORMATION  Ångdensitet (Luft = 1): ND 
Häll Point C (F): -18 (-0) Eller lägre Ångtryck: ND 
Fryspunkt: ND   Avdunstningshastighet (N-butylacetat = 1): ND 
Viskositet cSt vid 40oC 46 +/- 10% Löslighet i vatten: Nil 

Oxiderande egenskaper Se avsnitt 3, 15, 16. 
 
AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 
STABILITET: 
Materialet är stabilt under normala förhållanden. 
Förhållanden som bör undvikas: Extrem hetta. Höga energiantändningskällor. 
Material att undvika: Starka oxidationsmedel 
Farliga nedbrytningsprodukter: Bryts inte ner vid normal rumstemperatur. 
FARLIG POLYMERISATION: Kommer inte att inträffa. 
 
AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION 
AKUT TOXICITET 
Potentiellt akuta hälsoeffekter 
Inandning: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. 
Förtäring: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. 
Hudkontakt: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. 
Ögonkontakt: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. 
PRODUKT 
Exponeringsväg 
Slutsats / anmärkningar 
INANDNING 
Toxicitet: LC50> 5000 mg / m3 
Minimal giftighets. Baserat på testdata för strukturellt likartad produkt. 
Irritation: Ingen uppgift. 
Låg risk vid omgivnings / normal hantering temperaturer. Baserat på bedömningen av komponenterna. 
FÖRTÄRING 



Toxicitet: LD50> 5000 mg / kg 
Minimal giftighets. Baserat på testdata för strukturellt likartad produkt. 
Hud 
Toxicitet: LD50> 5000 mg / kg 
Minimal giftighets. Baserat på testdata för strukturellt likartad produkt. 
Irritation: Tillgänglighets. 
Låg risk för hudirritation vid normal rumstemperatur. Baserat på testdata för strukturellt likartad produkt. 
Öga 
Irritation: Tillgänglighets. 
Kan ge en lätt, kortvarig obehagskänsla i ögonen. Baserat på testdata för strukturellt likartad produkt. 
Kronisk toxicitet / EFFEKTER 
För själva produkten: 
Upprepad och / eller långvarig exponering kan orsaka irritation på hud, ögon eller andningsvägarna. 
Högraffinerad basolja: Ej cancerframkallande i djurförsök. Representant materialet passerar IP-346, modifierat 
Ames-test, och / eller andra screeningtest. Dermalt och via inhalation studierna visade minimala effekter; lung 
ospecifik infiltration av immunceller, olje nedfall och minimal granulombildning. Ej allergiframkallande hos 
försöksdjur. 
. 
CANCERFRAMKALLANDE: 
Innehåller inga cancerframkallande ämnen. Liknande föreningar väsentligen icke-toxiska. Ingen komponent av 
denna produkt vid nivåer större än 0,1% identifieras som karcinogent av ACGIH eller Internationella byrån för 
cancerforskning (IARC). Ingen komponent av denna produkt i halter över 0.1% visats vara cancerframkallande 
enligt US National Toxicology Program (NTP) eller USA arbetarskyddslagen (OSHA), NTP eller IARC. 
Även om det finns inga specifika testdata för alla bas oljekomponenter, skulle mineral basolja inte förväntas 
uppvisa carcinogen potential utifrån vad som är känt om toxicitet mineralbasoljor i allmänhet. 
Den DMSO-extrakt enligt IP 346 av oljan är mindre än 3%. (Typisk 0,2% med Maximum 0,5%) Följaktligen inte 
klassificeras som cancerframkallande. 
Basen olja i denna produkt är kraftigt hydro behandlad av alla hydrobearbetning rutt. Visar inga tecken på 
karcinogen potential. 
MUTAGENA: Ingen komponent av denna produkt vid nivåer över 0.1% är klassificerad av vedertagna 
bestämmelsekriterier som mutagen. 
TERATOGENA EFFEKTER / utvecklingstoxicitet: Ingen komponent av denna produkt vid nivåer över 0.1% är 
klassificerad av vedertagna bestämmelsekriterier som teratogena eller embryo. 
Reproduktionstoxicitet: Ingen komponent av denna produkt vid nivåer över 0.1% är klassificerad av vedertagna 
bestämmelsekriterier som en reproduktiv toxin. 
Ytterligare information finns tillgänglig på begäran. 
OVER - Tecken / symtom 
Hud Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. 
Förtäring Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. 
Inandning Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. 
AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION 
Informationen är grundad på data finns tillgänglig för materialet, komponenter i materialet och liknande 
material. 
EKOTOXICITET 
Material - Förväntas inte vara skadligt för vattenlevande organismer. 
RÖRLIGHET 
Basoljekomponent - Låg vattenlöslighet, flyter och förväntas migrera från vatten till land. Förväntas fördelas till 
jord och sediment. 
PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET 
Biologisk nedbrytning: 



Basoljekomponent - Förväntas vara potentiellt nedbrytbart 
BIOACKUMULERING 
Basoljekomponent - Har en potential att bioackumuleras, men metabolismen eller fysikaliska egenskaper kan 
reducera biokoncentrationen eller begränsa biotillgängligheten. 
EKOLOGISKA DATA 
Data för mycket raffinerad kraftigt vätebehandlat Basolja för liknande material 
TEST  Varaktighet Typ av organism Testresultat 
Aquatic - Kronisk toxicitet 21 dag (ar) Vattenloppor  NOELR 1,05 mg /l 

7 dagar Fisk  NOEC:> 5000mg / L (IUCLID dataset) 
7 dagar Ryggradslösa vattendjur NOEC:> 5000mg / L (IUCLID dataset) 

Försiktighet bör vidtas för att minimera utsläpp av denna produkt i miljön 
Persistens och nedbrytning toxicitet inga tillgängliga data 
Effekter på Avloppsreningsverk Produkten kan delvis avlägsnas i biologiska reningsprocesser. 
Andra typiska (inte en specifikation) 
Akut toxicitet för fisk: ingen tillgänglig data 
Effect Concentration på Alger: Uppgift saknas 
Lättnedbrytbarhet: Inga data finns tillgänglig 
Andningshämnings: Inga data finns tillgänglig 
Adsorption / desorption: Uppgift saknas 
Abiotisk nedbrytbarhet-Hydrolys: Ej mätbart 
 
AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING 
Avfallshantering rekommendationer baserade på produkten som den levereras. Omhändertagande måste ske i 
enlighet med aktuella tillämpliga lagar och förordningar, och materialegenskaper vid förfogande. 
AVFALLSHANTERINGSREKOMMENDATIONER 
Produkten är lämplig för förbränning i en sluten styrd brännare för bränslevärde eller avyttring av övervakad 
förbränning vid mycket höga temperaturer för att förhindra bildning av oönskade förbränningsprodukter. 
GÄLLANDE AVFALLSHANTERINGSINFORMATION 
Europeisk Avfallskod: 13 01 10 
OBS: Denna kod har tilldelats baserat på de vanligaste användningsområdena för detta material och kanske 
därför inte speglar föroreningar till följd av faktisk användning. Avfallsproducenter måste bedöma själva 
processen används vid generering av avfall och dess föroreningar i syfte att tilldela Avfallskod (er) korrekt 
avfallshantering. 
Detta material är att betrakta som farligt avfall i enlighet med direktiv 91/689 / EEG om farligt avfall, och 
omfattas av bestämmelserna i det direktivet, såvida inte artikel 1 (5) i det direktivet. 
Tomma behållare kan innehålla rester och kan vara farliga. Försök inte att fylla på eller rena behållare utan 
ordentliga instruktioner. Tomma behållare ska torkas helt och lagras säkert tills lämpligt rekonditioneras eller 
avyttras. Tomma behållare skall lämnas för återvinning, återvinning eller bortskaffande av ett kompetent eller 
licensierad entreprenör och i enlighet med gällande lagstiftning. Utsätt inte för tryck, svets, borrning, slipning, 
eller utsätt förpackningar för värme, eld, gnistor, statisk elektricitet eller andra antändningskällor.  
Kan explodera och orsaka skador eller dödsfall. 
 
AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION 
LAND (ADR / RID): Ej klassificerat för vägtransport 
Inre vattenvägar (ADNR): Ej klassificerat för inlands vattendrag 
SEA (IMDG): Ej klassificerat för sjötransport enligt IMDG-koden 
AIR (IATA): Ej klassificerat för flygtransport 
US DOT klassificering: Ej reglerad 
Marinförorening: Inte föroreningar 
Speciella villkor för transport: Inga Identifierade 



ICAO / IATA Klassificering 
Benämning: Inte reglerad 
IATA-klass 
UN-nummer: Ej reglerat. 
Förpackningsgrupp: Ej reglerat. 
ADR / RID klassificering 
UN-nummer: Ej reglerat. 
IMO / IMDG Klassificering 
Benämning: Inte reglerad 
Benämning: Inte reglerad. 
ADR / RID-klass: Inte reglerad. 
Förpackningsgrupp: Ej reglerat. 
IMDG-klass: Ej reglerat 
UN-nummer: Ej reglerat. 
Förpackningsgrupp: Ej reglerat. 
Marinförorening: Ej förorenande. 
USA: Inga speciella varningsetiketter som krävs enligt den OSHA 29CFR 1910.1200. OSHA Hazard varningar inte 
är tillämpliga för denna produkt; därför skulle ingen OSHA Varningar anges på etiketten. Ingen EPA 
farlighetsklassificering koden. 
 
AVSNITT 15: Gällande föreskrifter Produktkomponent Ingredienser 
Europa 
Materialet är inte farligt enligt definitionen i EU: s farliga ämnen / beredningar direktiven. 
EU-märkning: Ej reglerad enligt EG-direktiven Materialet är inte farligt enligt definitionen i EU: s farliga ämnen / 
beredningar direktiven. 
Klassificering och märkning har utförts enligt EU-direktiv 
67/548 / EEG, 1999/45 / EG och 2001/58 / EG (inklusive ändringar) och den avsedda användningen. 
- För konsumentanvändning. 
USA 
EPA SARA Titel III Kemiska Annonser 
§ 302 extremt farliga substanser: Ingen. 
§ 304 CERCLA Hazardous Substances: Ingen. 
OSHA Hazard Communication Standard: När det används för avsett ändamål, detta material är inte klassificerat 
som farligt enligt OSHA 29 CFR 1910.1200. 
Kanada WHMIS (Canadian Arbetsplats Hazardous Materials Information System) 
Denna produkt när de testas i sin helhet inte är ett kontrollerat ämne i den mening som avses i lagen Farliga 
produkter. 
Tyskland: Vatten Farliga klass (WGK): 1 (låg risk för vatten) 
Nationell lagstiftning / bestämmelser 
Ozonnedbrytande kemikalier: Inga ozonnedbrytande kemikalier finns i, eller användes vid framställningen. 
GÄLLANDE STATUS OCH tillämpliga lagar och förordningar 
Uppfyller följande nationella / regionala krav kemisk inventering:, DSL, ENCS, TSCA 
Special: 
Inventory 
Status 
AICS 
Alla komponenter är listade eller undantagna. 
ELINCS 
Restriktioner Ansök 
IECSC 



Alla komponenter är listade eller undantagna. 
KECI 
Alla komponenter är listade eller undantagna. 
PICCS 
Alla komponenter är listade eller undantagna. 
WHMIS 
Ej kontrollerat enligt WHMIS 
Detalj 
U.S. förordningarna 
AMERIKANSK INVENTERING (TSCA 8b): Noterat på lager. 
SARA avdelning III avsnitt 302 extremt farliga substanser (40 CFR Part 355) :: Denna produkt är inte reglerad 
enligt avsnitt 302 i SARA och 40 CFR Part 355. 
SARA avdelning III avsnitt 311/312 Farliga Kategorisering (40 CFR Part 370) :: Definieras som ofarligt av OSHA 
under 29 CFR 1910.1200 (d). 
SARA 313 toxisk kemisk kungörelse och utsläppsrapportering: Ingen produkt hittades. 
CERCLA §§ 102a / 103 farliga ämnen (40 CFR Part 302,4) :: Detta material inte är reglerat enligt CERCLA §§ 103 
och 107. 
Statliga föreskrifter 
Ingen produkt hittades. 
Kalifornien prop. 65: Ingen produkt hittades 
 
AVSNITT 16: ÖVRIG INFORMATION 
Denna produkt säkerhetsdatablad har utarbetats i enlighet med kommissionens direktiv 2001/58 / EG, 91/155 / 
EEG, 67/548 / EEG och 
1999/45 / EG samt deras relevanta ändringar, om tillnärmning av lagar och andra författningar 
förhållande till klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen och preparat. 
N / D = Ej fastställt, N / A = Ej tillämplig 
KEY över riskfraser som uppgetts i avsnitt 2 och 3 i detta dokument (endast för information): 
DETTA SÄKERHETSDATABLAD ÄR ENLIGT REVISION: mindre typografiska augusti 17, 2010 
Utgivningsdatum / Utskrift 20 januari, 2013 
Informationen och rekommendationerna i detta dokument är, så vitt vi vet och övertygelse, korrekt och 
tillförlitlig vid tidpunkten det utfärdats. Du kan kontakta oss för att försäkra att detta dokument är det senaste 
tillgängliga. Informationen och rekommendationerna tillhandahålls för användarens övervägande och kontroll. 
Det är användarens ansvar att försäkra sig om att produkten är lämplig för avsedd användning. Om köparen 
packar om denna produkt, är det användarens ansvar att försäkra korrekt hälso-, säkerhets- och annan 
nödvändig information finns med och/eller på behållaren. Lämpliga varningar och säker hantering bör 
förfaranden fastställas för hanterare och användare. Ändring av detta dokument är strikt förbjuden. Förutom i 
den omfattning som krävs enligt lag, återpublicering eller -överföring av detta dokument, helt eller delvis, ej 
tillåtet. 
----slut---- 


