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Karta Charakterystyki 
Karta zgodna z Rozporza.dzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 

SEKCJA1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa 

1.1. Identyfikator produktu 

Nazwa handlowa: MATERIAL SCIERNY - POLGRIT 

Nazwa chemiczna, inne nazwy: zuzel pomiedziowy 
Numer WE (EINECS): 266-968-3 
NumerCAS: 67711-92-6 
Numer irxJeksowy: nie dotyczy 
Numer rejestracji: 01 -2119513228-45-XXXX 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Materia* scierny do czyszczenia strumieniowo-sciernego. 

1.3. Dane dotyczqce dostawcy karty charakterystyki 

INSTYTUT METALI NIEZELAZNYCH W GLIWICACH ODDZIAL W LEGNICY 
PL59-220 Legnica, ul. Ztotoryjska 89 
tel. +48768505500 
fax. +48768505501 

ZAKLAD MATERIALOW SCIERNYCH 
PL67-231 Zukowice, ul. Zukowicka 1 (teren Huty Miedzi „Glog6w") 
tel. +48767576744, 603-307-245 
fax. +48767576533 
e-mail: polarit@imn.leQnica.pl, kontakt(5)polgrit.com.pl. 

1.4. Numer telefonu alarmowego 

+48 767576744 lub 603 307 245 (od poniedziatku do piatku w godz. 6.00-15.00) 

998 - najblizsza jednostka Pahstwowej Strazy Pozarnej 

SEKCJA 2 : Identyfikacja zagrozen 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Na podstawie Rozporzactzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 
w sprawie klasyfikacji, oznakowania ipakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylaja.ce dyrektywy 
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie 1907/2006 substancja nie zostata sklasyfikowana jako 
niebezpieczna. 
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2.2. Elementy oznakowania 

Niepcdegaoznakc^vaiu. 

2.3. Inne zagrozenia 

Polgrit nie spelnia kryteriow klasyfikacji jako substancja PBT. 

Moze wywotac mechaniczne podraznienia data, zapylenie oczu i drag oddechowych. Nie stanowi zagrozenia dla 
srodowiska. 

Wvmaqania dotvczace scierniwa oraz badania 
1. Wymagania 

Zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczenstwa pracy obrobki strumieniowo-sciernej (niemieckie 
„Strahlarbeiten"- VGB 48z dnia 01.04-1994) w przypadku stosowania scierniw niekrzemicogennych 
zawartosc wolnego krystalicznego kwasu krzemowego (kwarc, krystobalit, trydymit) w scierniwie nie moze 
bye wi^ksza niz 2 % wagowe. Dodatkowo nalezy zapewnic, ze suma wszystkicn zawartych w scierniwie 
toksycznych i rakotworczych metali lub ich zwiazkow (obliczanych kazdorazowo jako zawartosc metalu, 
chromiany obliczane ss jako Cr03) nie moga przekraczac 2 % wagowych. Dodatkowo dla metali 
rakotworczych i ich zwiazkow obowiazuje zasada, ze ich zawartosc (obliczanych kazdorazowo jako 
zawartosc metalu, chromiany obliczane sa. jako Cr0 3) nie moze przekroczyc 0,2 % wagowych. 
Zawartosc kadmu i kobaltu (obliczna jako zawartosc metalu) oraz chromianow (obliaana jako zawartosc 
Cr0 3) nie moze przekroczyc w poszczegoinych przypadkach 0,1 % wagowego. 

2. Zakres badan i metoda badawcza 
Badania zostafy przeprowadzone przez Centrum Badah Jakosci w Lubinie i zostaty wykonane metodami 
absorpeji atomowej oraz spektrometrii absorpcyjnej w podczerwieni (sprawozdanie z badah nr WBJ-1-51-5-
424-2013). 

3. Wyniki badan 

Badana 
substancja 

Sb Pb Cd Zn As Cr Co Ni 

zawartosc 
% 

0,0004 0,9 0,0004 0,77 0,0106 0,0344 0,0702 0,0119 

a) 

b) 

c) 

sktadniki krzemicogenne 
Kwarc 
Krystobalit 
Trydymit 
Suma sktadnikow krzemicoqennych: 
(wolny krystaliczny kwas krzemowy) 

sktedniki toksyczne 
Antymon Sb 
OJow Pb 
Kadm Cd 
Cynk Zn 
Suma skladnikow toksycznych 

sktedniki rakotworcze 
Arsen As 
Chromiany 

< 1 % 

< 1 % 

0,0004 % 
0,9 % 
0,0004 % 
0,77 % 
< 2 % 
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Kobalt Co 
Nikiel Ni 
Suma skladnikow rakotworczych: < 1 % 

Na podstawie przedtozonych analiz dopuszczalna wartosc graniczna : 
- skladnikow krzemicogennych jest nie przekroczona 
- sktednikow rakotworczych jest nie przekroczona 
- skfadnikow rakotworczych i toksycznych jest nie przekroczona 

Brak dodatkowych wymagah zwiazanych z oznakowaniem. 

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach 

3.1. Substancje 

Nazwa substancji 

Zuzel pomiedziowy 

Sktad chemicznv 

Identvfikator substancji 

Zawartosc: 100%w/w 

NrWE(EINECS): 266-968-3 
Nr CAS: 67711-92-6 
Nr indeksowy: nie dotyczy 
Nr rejestracji: 01 -2119513228-45-XXXX 

Si0 2 CaO Fe Al 20 3 MgO Pb Zn Cu Co Sog- As Ag 
[%] [%] [%] t%] [%] [%] [%] [%1 I%] [%] [%] [ppm] 

35,95 19,63 10,69 8,92 5,50 0,92 0,72 0,65 <0,1 0,022 0,0055 5 

Klasyfikacja substancji zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 

nie klasvfikowana jako niebezpieczna 

3.2. Mieszaniny: Nie dotyczy 

SEKCJA 4 : Srodki pierwszej pomocy 

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy 

Narazenie inhalacvine: Chronic drogi oddechowe, oczy i skore przed pyleniem wtornym. 

Kontakt ze skdra: Zmyc wodq. W przypadku wysta.pienia podraznieh lub takich objawow jak zawroty giowy lub 
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omdlenia niezwtocznie skontaktowac sie z lekarzem. 

Skazenie oczu: Przemyc oczy duza, iloscia. czystej wody, przytrzymujac odchyione powieki przynajmniej 10-15 minut. 
Niezwtocznie skontaktowac sie z lekarzem okulista.. 

Przviecie doustne: nie dotyczy. 

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia 

W kontakcie z oczami: nie dotyczy 
W kontakcie ze skora: nie dotyczy 
Po inhalacji: nie dotyczy 

4.3. Wskazania dotyczqce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego 
postepowania z poszkodowanym 

Nie dotyczy 

S E K C J A 5 : Postepowanie w przypadku pozaru 

Materiat niepalny, obojetny chemicznie, moze bye uzyty do gaszenia zamiast piasku. 

5.1. Srodki gasnicze 

Odpowiednie srodki gasnicze: Dostosowac do otoczenia. 
Niewlasciwe srodki gasnicze: nie dotyczy 

5.2. Szczegolne zagrozenia zwiqzane z substancja lub mieszaninq 

Nie dotyczy 

5.3. Informacje dla strazy pozamej 

Moze bye uzyty do gaszenia zamiast piasku. 

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska 

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne iprocedury w sytuacjach awaryjnych 

6.1.1. Dla osob nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy 

Brak szczegolnych wymagah. 

6.1.2. Dla osob udzielajacych pomocy 

Brak szczegolnych wymagah. 
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6.Z Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska 

Brak szczegolnych wymagah. 

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i sluzace do usuwania skazenia 

Material nalezy posprzatac recznie lub mechanicznie i zabezpieczyc przed rozproszeniem, skontaktowac sie z wytworca. w 
sprawie zagospodarowania. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Srodki kontroli ryzyka i sposob obchodzenia sie; z produktem opisane w sekcjach 7 i 8. Postepowanie z odpadami 
sekcji 13. 

SEKCJA7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1. Srodki ostroznosci dotyczqce bezpiecznego postepowania 

Brak szczegolnych wymagah. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, facznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych 
niezgodno&ci 

Przechowywac w oryginalnych opakowaniach lub luzem w boksach zabezpieczajac przed rozsypaniem, 
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi materiatami, chronic przed zawilgoceniem. 

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) kohcowe , 

Material scierny przeznaczony jest do czyszczenia strumieniowo-sciernego. 
Produkt przeznaczony wytacznie do uzytku zawodowego. 

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej 

8.1. Parametry dotyczqce kontroli 

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r z pozn. zmianami w 
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezeh i natezeh czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy, oraz 
dyrektywami 2000/39/WE, 2006/15/WE na szczeblu unijnym, dla substancji ustalono nastepujace normatywy 

Nazwa substancji CAS# Normatyw Wartosc/jednostka Nazwa substancji CAS# Normatyw 

krajowy unijny 

Inne nietruja.ce pyiy przemystowe -
w tym zawieraja.ce (wolnaj 
krystaliczna. krzemionke ponizej 
2% 

- pyt catkowity 

7646-85-7 
NDS 
NDSCh 

10mg/m3 

brak 
brak 
brak 

Dla w/w substancji nie ustalono biologicznych normatywow higienicznych. 
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8.2. Kontrola naraienia 

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli 

Podczas pracy z substancja. nalezy stosowac srodki ochrony indywidualnej wymienione w Sekcji 8.2.2. 

8.2.2. Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny: 

a} Ochrona oczu lub twarzy : Wymagane szczelne okulary ochronne. Zalecane okulary ochronne, zgodne z 
norma. EN 166 

b) Ochrona skory; Zalecane stosowanie pyioszczelnego kombinezonu. Wymagane stosowanie rekawic 
ochronnych zgodnych z norma. EN388 

c l Ochrona drag oddechowych: Stosowac maski z filtrem pochtaniajacym pyty (zalecany typ P3) 

d} Zagrozenia termiczne: Podczas pracy z goracym produktem nalezy stosowac nalezy odpowiednie 
termoodporne rekawice ochronne, zgodnie z EN 407 oraz odziez ochronna.. 

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska 

Brak szczegolnych zaleceh. 

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne 

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosciach fizycznych i chemicznych 
wyglad 

zapach 
prog zapachu 
PH 
temperatura topn./krzepniecia 
temperatura wrzenia 
temperatura zaplonu 
szybkosc parowania 
palnosc 
granice wybuchowosci 
dolna %obj. 
gorna %obi. 
preznosc par (20°C ) 
gestosc par 
gestosc wzgledna 
rozpuszczalnosc w wodzie 
log Pow 
temperatura samozaplonu 
temperatura rozktadu 
lepkosc dvnamiczna 

ciato stale, brunatny, brunatno-czarny granulat o uziarnieniach handlowych: 
0,2-0,5 mm, 0,2-1,0 mm, 0,2-1,4 mm, 0,2 - 2,8 mm, 0,7-1,4 mm, 0,7-2,8 mm 

bez zapachu 
nie dotyczy 
obojetny (ekstrakt wodny) 
1027-1341 °C 
nie dotyczy 
nie dotyczy 
nie dotyczy 
niepalny 

nie dotyczy 
nie dotyczy 
nie dotyczy 
nie dotyczy 
nie dotyczy • 
nie dotyczy 
nie dotyczy 
nie dotyczy 
nie dotyczy 
nie dotyczy 
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wiasciwosci wybuchowe 
wtasciwosci utleniaiace 

nie dotyczy 
nie dotyczy 

9.2. Inne informacje 

Brak 

SEKCJA 10: Stabilnosc i reaktywnosc 

10.1. Reaktywnosc 
W normalnych warunkach przechowywania i stosowania substancja nie przejawia tendencji do niebezpiecznych 
reakcji. 

10.2. Stabilnosc chemiczna 
Stabilny w normalnej temperaturze i cisnieniu. 

10.3. Mozliwosc wystepowania niebezpiecznych reakcji 
Brak irrformacji o mozliwosci wystapienia niebezpiecznych reakcji. 

10A. Warunki, ktbrych nalezy unikac 
Brak przeciwwskazah. 

10.5. Materiaty niezgodne 
Substancja nie wykazuje tendencji do niebezpiecznych reakcji. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu 
Brak. < 

SEKCJA 1 1 : Informacje toksykologiczne 

11.1. Informacje dotyczqce skutkow toksykologicznych 

Substancja nie klasyfikowana jako niebezpieczna 

SEKCJA 12: Informacje ekolog iczne 

12.1. ToksycznoSc 
Nie dotyczy 

12.2. Trwalosc i zdolnosc do rozkiadu 
Nie dotyczy 

12.3. Zdolnosc do bioakumulacji 
Nie dotyczy 

12.4. Mobilnosc wglebie 
Nie mobilna 

12.5. Wyniki oceny wlasnosci PBT i vPvB 
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Substancja nie jest klasyfikowana jako PBT ani vPvB 

12.6. Inne szkodliwe skutki dziafania 
Brak dodatkowych danych 

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow 

Sposdb likwidacji produktu: 

IMN przyjmuje zuzyty material scierny Polgrit zakupiony w IMN (Decyzja nr SR.6233.31.2015 Starosty 
Polkowickiego z dnia 30 pazdziernika 2015 roku). 

Sposdb likwidacji opakowaf): 

IMN przyjmuje zuzyte opakowania po materiale sciernym Polgrit zakupionym w IMN (Decyzja nr SR.6233.31.2015 
Starosty Polkowickiego z dnia 30 pazdziernika 2015 roku). 

Dostawy zuzytego sciemiwa i opakowah nalezy kazdorazowo uzgadniac z IMN. 

SEKCJA 14: Informacje dotycza.ce transportu 
r 

Scierniwo polgrit mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu oraz przechowywac zabezpieczajac go przed 
rozsypaniem, zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi materiatami. 

SEKCJA 15: Informacje dotycza.ce przepisow prawnych 

15.1. Przepisy prawne dotyczqce bezpieczehstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla substancji 
lub mieszaniny 

• Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. (Dz.U. nr 112 poz. 1206 z 2001r.) w sprawie katalogu odpadow. 

• Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarow niebezpiecznych (Dz.U.02.199.1671) oraz 
Oswiadczenie Rzadowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatacznikow A i B Umowy 
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w 
Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U.09.27.162). 

• Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwiazanej z 
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U.05.11.86) z pozn. zmianami. 

• Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z driia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagah dla srodkow 
ochrony indywidualnej (Dz.U.05.259.2173). 

• Rozporzg.dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeii w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliow, zmieniaja.ce dyrektywe 1999/45A/VE oraz uchylaja.ce rozporza.dzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporza.dzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
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91/155/EWG.93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE(Dz.U.UE L136 z dnia 29 maja 2007 r) z pozn. zmianami. 

• Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1336/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie 
(WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania 
i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 354 z 31 grudnia 2008 roku) 

• Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylaja.ce dyrektywy 67/548/EWG i 
1999/45/WE oraz zmieniaja.ce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku) ze zmianami 
790/2009. 

• Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektorych innych ustaw 
(Dz.U.09.20.106). 

• Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badah i pomiarow czynnikow szkodliwych dla 
zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2011 Nr 33 poz.166). 

• Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2011 nr 63 poz. 322 z pozn. 
zmianami) 

• Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji 
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U.12.0.1018) 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z pozn. zmianami (Dz.U.2013, poz. 21) 

• Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych 
dopuszczalnych stezeh i natezeh czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2014 
nrO poz. 817) 

• Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i stosowanych ograniczeh w zakresie 
chemikaliow (REACH) (Dz. Urz. UE L 132) z pozn. zmianami 

• Polska Norma PN-EN ISO 11126-3:2000 w sprawie wymagah technicznych dotyczacych niemetalowych scierniw 
stosowanych w obrobce strumieniowo-sciernej z zuzla granulowanego 

15.2. Ocena bezpieczehstwa chemicznego 

Dla substancji dokonano Oceny bezpieczehstwa chemicznego. Raport dostepny w ZaWadzie Materiatow Sciernych w 
Gtogowie. 

SEKCJA 16: Inne informacje 
2017-05-31 Aktualizacja karty zgodnie w wymaganiami Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/830 z pozn. 
zmianami 

2016-01-29 Aktualizacji karty dokonano w celu dostosowania jej zawartosci do obowia.zuja.cych przepisow 
prawnych. Zmieszczono rowniez w sekcji 9.1 informacje na temat dostepnego uziarnienia 

2014-01-22 Aktualizacji karty dokonano w celu dostosowania jej zawartosci do obowia.zuja.cych przepisow 
prawnych. 

2013-12-03 Aktualizacji karty dokonano w celu dostosowania jej zawartosci do obowia.zuja.cych przepisow 
prawnych. Zmieszczono rowniez w sekcji 2.3. dodatkowe wyniki badah pod kajem zagrozeh dla zdrowia ludzi. 

2013-06-26 W najnowszej aktualizacji karty zawarto dodatkowo informacje na temat sWadu chemicznego. 
Informacje te znajduja. w sekcji 3.1. karty. Zmieszczono rowniez sekcji 1.1. numer potwierdzajacy dokonanie rejestracji 
REACH. 
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Produkt: MATERIAL SCIERNY POLGRIT Aktualizacja: 2010-12-01,2011-07-04 
2013-06-26, 2013-12-03, 

2014-01-22,29-01-2016, 2017-05-31 

Informacje zawarte w karcie sa. oparte na naszym aktualnym stanie wiedzy i pochodza. z danych zawartych w kartach 
charakterystyki dostawcow, dostepnych danych literaturowych oraz aktualnie obowia.zuja.cych przepisow prawnych. 
Miedzy innymi: Komputerowa Baza Danych - Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych, opracowana przez 
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Pahstwowy Instytut Badawczy, 2008. "Czynniki szkodliwe w srodowisku 
pracy - wartosci dopuszczalne"- wyd. Centralny Instytut Ochrony Pracy- Pahstwowy Instytut Badawczy, 2009. 
Komputerowa Baza Danych EINECS, 2009. Portal http://ecb.irc.ec.europa.eu/esis/. Komputerowa Baza ChemID Plus, 
2009. Portal http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/. Komputerowa Baza Danych eChemPortal, 2009. Portal 
http://webnet3. oecd. org/eChemPortal/Home. aspx. 
Powyzsze informacje uwaza sie za prawidtowe, ale moga. okazac sie niewystarczaja.ce i powinny bye traktowane tylko 
jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu produktu. 
Jakiekolwiek osoby reprezentuja.ee przedsiebiorstwo nie ponosza. odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikie z 
wykorzystania zawartych informacji w szczegolnych okolicznosciach. 
Karta nie stanowi specyfikacji technicznej wtasnosci produktu. 
Karta nie zwalnia uzytkownika od znajomosci przepisow dotyczqeych stosowania produktu. 
Odbiorca jest odpowiedzialny za srodki zabezpieczaja.ee personel i otoczenie w chwili uzytkowania materiatu. 
Niniejszy produkt powinien bye sktadowany, transportowany i stosowany zgodnie z dobrymi zasadami higieny 
przemystowej oraz w zgodnosci z wszelkimi przepisami prawa. 

Data wydruku: 2017-06-02 Strona 10/10 


