IMMOIL-F30CC
Bileog Sonraí Sábháilteachta
De réir Rialacháin (CE) Uimh. 453/2010
Dáta eisiúna: 02/02/2015

Dáta athbhreithnithe:

:

Leagan: 1.0

Olympus Europa SE & Co. KG

CUID 1: Sainaithint na substainte / an mheascáin agus na cuideachta / an ghnóthais
1.1.

Sainaitheantóir táirge

Ainm táirge

: Microscopes-Immersion Liquids for Light Microscopy

Ainm samhla

: IMMOIL-F30CC

1.2.

Úsáidí ábhartha sainaitheanta na substainte nó an mheascáin agus úsáidí atá dímholta

1.2.1.

Úsáidí sainaitheanta ábhartha

Príomhchatagóir úsáide

: Úsáid thionsclaíoch

Úsáid na substainte / an mheascáin

: Ola do mhicreascóp, réadlionsaí olathumthacha.

1.2.2.

Úsáidí dímholta

Níl aon fhaisnéis bhreise ar fáil.
1.3.

Sonraí um sholáthraí na bileoige sonraí sábháilteachta

Olympus Europa SE & Co. KG
Wendenstrasse 14-18
20097 Hamburg - Germany
T +49 40 2 37 73 5498
Andreas.Berg@Olympus-Europa.com
1.4.

Uimhir ghutháin éigeandála

Uimhir éigeandála

: +49 40 23 77 30 (Ar fáil le linn uaireanta oifige)

CUID 2: Aithint guaiseacha
2.1.

Aicmiú na substainte nó an mheascáin

Aicme de réir Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 [CLP]#
Skin Sens. 1
STOT SE 2
STOT RE 2
Aquatic Chronic 2

H317
H371
H373
H411

Téacs iomlán frásaí guaise: féach ar rannán 16
Aicmiú de réir Threoir 67/548/CEE [DSD] nó de réir Threoir 1999/45 /CE [DPD]
Xn; R48/22-R68/22
R43
N; R51/53
Téacs iomlán frásaí guaise: féach ar rannán 16
Éifeachtaí díobhálacha fisiciceimiceacha, um shláinte an duine agus um an comhshaol
Níl aon fhaisnéis bhreise ar fáil.
2.2.

Eilimintí lipéid

Lipéadú de réir Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 [CLP]
Picteagraim ghuaise (CLP)

:

Focal suaitheanta (CLP)

: Rabhadh

Ráitis ghuaise (CLP)

: H317 - D'fhéadfadh sé a bheith ina chúis le frithghníomh ailléirgeach craicinn.
H371 - D'fhéadfadh damáiste a dhéanamh d'orgáin (duáin).
H373 - D'fhéadfadh sé damáiste a dhéanamh d'orgáin (aidréineach, ae) trí nochtadh fada nó
ilnochtadh.
H411 - Tocsaineach don saol uisceach, le héifeachtaí fadtréimhseacha.

Ráitis réamhchúraim (CLP)

: P260 - Ná hanálaigh ceo, gala, sprae.
P273 - Ná scaoiltear amach sa chomhshaol.
P280 - Caith lámhainní cosanta/éadaí cosanta/cosaint súile/cosaint aghaidhe
P309+P311 - I gCÀS nochta nó má bhraitear tinn: Cuir glao ar IONAD NIMHE nó ar dhoctúir/lia.
P333+P313 - Má tharlaíonn greannú nó gríos craicinn: Faigh comhairle/cúram liachta.
P363 - Nigh éadaí éillithe sula ndéanfar iad a athúsáid.
P391 - Bailigh doirteadh

GHS08
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2.3.

Guaiseacha eile

Níl aon fhaisnéis bhreise ar fáil.

CUID 3: Comhdhéanamh / faisnéis faoi chomhábhair
3.1.

Substaint

Ní bhaineann le hábhar
3.2.

Meascán

Ainm

Sainaitheantóir táirge

%

Aicme de réir Rialachán (CE)
Uimh. 1272/2008 [CLP]

Comhábhair eile

-

65

Nach n-aicmítear

1-Feinil-1-(3,4- démheitilfeinil) eatán

(Uimh. CAS) 6196-95-8
(Uimh. CE) 228-249-2

35

1-Feinil-1-(2,4-xilil)eatán

(Uimh. CAS) 6165-52-2
(Uimh. CE) 228-202-6

Eitil(feinileitil) beinséin

(Uimh. CAS) 64800-83-5
(Uimh. CE) 265-241-8

1,4-démheitil-2-(1- feinileitil) beinséin 1 1

(Uimh. CAS) 6165-51-1
(Uimh. CE) 228-201-0

Acute Tox. 4 (Bhéal), H302
Acute Tox. 4 (Deirmeach), H312
Acute Tox. 4 (Ionanálú), H332
Skin Irrit. 2 H315
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 2, H371
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 2, H411

%

Aicmiú de réir Threoir
67/548/CEE

1

: STOT SE 2, H371, STOT RE 2, H373, Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 H410

Ainm

Sainaitheantóir táirge

Comhábhair eile

-

65

Nach n-aicmítear

1-Feinil-1-(3,4- démheitilfeinil) eatán

(Uimh. CAS) 6196-95-8
(Uimh. CE) 228-249-2

35

1-Feinil-1-(2,4-xilil)eatán

(Uimh. CAS) 6165-52-2
(Uimh. CE) 228-202-6

Xn; R20/21/22-48/22-68/22
Xi; R38
R43
N; R51/53

Eitil(feinileitil) beinséin

(Uimh. CAS) 64800-83-5
(Uimh. CE) 265-241-8

1,4-démheitil-2-(1- feinileitil) beinséin 1 1

(Uimh. CAS) 6165-51-1
(Uimh. CE) 228-201-0

1

: Xn; 48/22-68/22, N; R50/53

Téacs iomlán na bhfrásaí riosca agus na bhfrásaí guaise: féach cuid 16

CUID 4: Bearta garchabhrach
4.1.

Cur síos ar na bearta garchabhrach

Bearta garchabhrach tar éis ionanálaithe

: Más deacair don duine análú, tabhair amach faoin aer é agus coimeád socair é, i riocht ina
bhféadfaidh sé anáil a tharraingt go réidh. Faigh comhairle/cúram liachta má bhraitheann tú tinn.

Bearta garchabhrach tar éis teagmhála leis an
gcraiceann

: I ndiaidh teagmháil leis an gcraiceann, nigh ar an bpointe le neart uisce agus gallúnaí. Má
tharlaíonn greannú nó gríos craicinn: Faigh comhairle/cúram liachta.

Bearta garchabhrach tar éis teagmhála leis an tsúil

: Sruthlaítear go faichilleach le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Má mhaireann an greannú súile:
Faigh comhairle/cúram liachta.

Bearta garchabhrach tar éis iontógála

: MÁ SHLOGTAR: NÁ spreagtar urlacan. Ná tabhair aon rud ó bhéal do dhuine atá gan aithne.
Sruthlaítear an béal. Faigh comhairle/cúram liachta.

4.2.

Na siomptóim agus na héifeachtaí is tábhachtaí, idir shiomptóim ghéarmhíochaine agus shiomptóim mhoillithe

Siomptóim/gortuithe tar éis ionanálaithe

: D’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le greannú sa chonair riospráide.

Siomptóim/gortuithe tar éis teagmhála leis an
gcraiceann

: D’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le greannú don chraiceann. D’fhéadfadh go n-áireofaí deirge,
triomú, díshaillieadh agus scoilteadh an chraicinn sna siomptóim. D'fhéadfadh sé a bheith ina
chúis le frithghníomh ailléirgeach craicinn.

Siomptóim/gortuithe tar éis teagmhála leis an tsúil

: D’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le greannú don tsúil. D’fhéadfadh go n-áireofaí míchompord
nó pian, iomarca chaochadh súile agus giniúint deor, agus deirge agus at leo, sna siomptóim.

Siomptóim/gortuithe tar éis iontógála

: D'fhéadfadh a bheith díobhálach má shlogtar. D’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le hanacair
boilg, le masmas nó le hurlacan.

4.3.

Léiriú ar aon chóir leighis láithreach agus aon chóir speisialta atá ag teastáil

D’fhéadfadh nach mbeadh na siomptóim le feiceáil láithreach. I gcás timpiste nó má mhothaíonn tú tinn, faigh comhairle liachta láithreach (taispeáin
an lipéad nó SDS más féidir).

CUID 5: Bearta comhrac dóiteáin
5.1.

Meáin múchta

Meáin oiriúnacha um múchadh

: Púdar ceimiceach tirim, cúr alcóldíonach, dé-ocsaíd charbóin (CO2).

Meáin mhí-oiriúnacha um múchadh

: Ná húsáid sruth trom uisce.

5.2.

Guaiseacha speisialta a eascraíonn as an tsubstaint nó as an meascán

Guais dóiteáin
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5.3.

Comhairle do chomhraiceoirí dóiteáin

Cosaint i rith comhrac dóiteáin

: Coinnigh taobh na gaoithe ó thine. Caith trealamh iomlán turais freastail comhraic dóiteáin
(Trealamh iomlán Buncair) agus cosaint riospráide (SCBA). Úsáid sprae uisce le dromchlaí
nochta a fhuarú.

CUID 6: Bearta i gcás scaoileadh de thaisme
6.1.

Réamhchúraimí pearsanta, trealamh cosanta agus nósanna imeachta éigeandála

Bearta ginearálta
6.2.

: Úsáid an chosaint phearsanta a moladh i Rannán 8. Leithlisigh an limisteár guaise agus coisc
iontráil ar phearsanra nach gá nó nach bhfuil cosanta. Díothaigh foinsí adhainte.

Réamhchúraimí comhshaoil

Is truailleán uisce an t-ábhar seo. Coinnigh amach ó dhraenacha, shéaraigh, dhíoga, agus uiscebhealaí. Íoslaghdaigh úsáid uisce le héilliú
comhshaoil a chosc.
6.3.

Modhanna agus ábhar maidir le coimeád agus glanadh suas

I gcomhair srianta

: Cuimsigh nó ionsúigh, nó an bheirt acu araon, doirteadh le triathábhar (m.sh. gaineamh,
verimicilít), ansin cuir i gcoimeádán oiriúnach é. Ná sruthlaigh chuig séarach ná lig isteach in
uiscebhealaí iad. Bain úsáid as Trealamh Cosanta Pearsanta iomchuí (PPE).

Modhanna um ghlanadh

: Scúpáil ábhar agus cuir i gcoimeádán indiúscartha é. Cuir aeráil ar fáil.

6.4.

Tagairt do chodanna eile

Féach cuid 8 le tuilleadh eolais a fháil maidir le héadaí agus trealamh cosanta agus cuid 13 le comhairle a fháil faoi dhiúscairt dramhaíola.

CUID 7: Láimhseáil agus stóráil
7.1.

Réamhchúraimí maidir le láimhseáil shábháilte

Réamhchúraimí maidir le láimhseáil shábháilte

: Coinnigh amach ó fhoinsí adhainte - Ná caith tobac. Seachain teagmháil leis an gcraiceann
agus na súile. Ná hanálaigh ceo, gala, sprae. Ná slog. Láimhseáil agus oscail an coimeádán go
cúramach. Bain úsáid as uirlisí neamhspréachta amháin. Úsáid amuigh faoin aer nó i limistéar
dea-aerálaithe amháin. Ná hith, ná hól agus ná caitear tobac agus an táirge seo á úsáid.

Bearta sláinteachais

: Nigh éadaí truaillithe roimh úsáid arís. Nigh lámha roimh ithe, ól, nó caitheamh toitíní.

7.2.

Coinníollacha stórála sábháilte, lena n-áirítear aon neamhluí

Coinníollacha stórála
7.3.

: Coimeád as aimsiú leanaí. Coimeád an coimeádán dúnta go docht. Stóráil faoi ghlas.

Úsáid shonrach deiridh nó úsáid sonracha deiridh

Ní ar fáil.

CUID 8: Rialuithe nochta / cosaint phearsanta
8.1.

Paraiméadair rialaithe

Níl aon fhaisnéis bhreise ar fáil.
8.2.

Rialuithe nochta

Rialuithe iomchuí innealtóireachta

: Bain úsáid as aeráil atá oiriúnach le nochtadh (leibhéil deannaigh, múch, gaile, srl. aeir) a
choimeád faoi na teorainneacha nochta atá molta.

Trealamh cosanta pearsanta

: Seachain gach nochtadh gan ghá.

Cosaint lámha

: Caith lámhainní cosanta ceimiceándíonacha.

Cosaint súl

: Moltar spéaclaí nó gloiní sábháilteachta le linn an táirge a úsáid.

Cosaint chraicinn agus choirp

: Caith éadaí cosanta cuí.

Cosaint riospráide

: Más ann do rónóchtadh, úsáid íonú aeir ceadaithe amháin nó análaitheoir aeir a soláthraíodh
agus é ag oibriú i modh brú dearfa.

Rialuithe um nochtadh comhshaoil

: Coinnigh leibhéil faoi thairseacha Comhphobail cosanta timpeallachta.

Faisnéis eile

: Ná hith, ná caith toitíní, ná hól in áit a bhfuil ábhar á láimhseáil, á phróiseáil, nó á stóráil. Nigh
lámha go cúramach roimh ithe nó chaitheamh toitíní. Láimhseáil de réir cleachtas tionsclaíoch
fadbhunaithe sláinteachais agus sábháilteachta.

CUID 9: Airíonna fisiceacha agus ceimiceacha
9.1.

Faisnéis bunaithe ar bhunairíonna fisiceacha agus ceimiceacha

Staid fhisiceach

: Leachtach

Dealramh

: Trédhearcach

Dath

: Éadathach

Boladh

: Aramatach lag

Tairseach bolaidh

: Níl sonraí ar fáil

pH

: Níl sonraí ar fáil

Ráta galaithe coibhneasta (aicéatáit bhúitile=1)

: Níl sonraí ar fáil

Leáphointe

: Níl sonraí ar fáil
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Reophointe

: Níl sonraí ar fáil

Fiuchphointe

: >= 200 °C

Splancphointe

: 126 °C

Teocht uath-adhainte

: 392 °C

Teocht dianscaoilte

: Níl sonraí ar fáil

Inadhainteacht (soladach, gás)

: Neamh-inadhainte

Galbhrú

: Níl sonraí ar fáil

Galdlús coibhneasta ag 20 °C

: >= 1 (Aer = 1)

Dlús coibhneasta

: 0.9169 g/cm @ 15 °C

3

Intuaslagthacht

: Do-thuaslagtha

Comhéifeacht rannach ochtanól/uisce (Log Pow)

: Níl sonraí ar fáil

Slaodacht, cinéimiteach

: 173 mm²/s @ 40 °C

Slaodacht, dinimiciúil

: Níl sonraí ar fáil

Airíonna pléascacha

: Níl sonraí ar fáil

Airíonna ocsaídiúcháin

: Níl sonraí ar fáil

Teorainneacha pléascacha

: Níl sonraí ar fáil

9.2.

Faisnéis eile

Níl aon fhaisnéis bhreise ar fáil.

CUID 10: Cobhsaíocht agus imoibríocht
10.1.

Imoibríocht

Ní aithnítear frithghníomh contúirteach faoi choinneálacha úsáide normálta.
10.2.

Cobhsaíocht cheimiceach

Seasmhach faoi ghnáthchoinneálacha stórála.
10.3.

D'fhéadfadh a bheith ina chúis le fhrithghníomhartha guaiseacha

Ní aithnítear frithghníomh contúirteach faoi choinneálacha úsáide normálta.
10.4.

Coinníollacha lena seachaint

Ábhair neamhréititheacha. Foinsí adhainte.
10.5.

Ábhair neamhréititheacha

Ocsaídeoirí láidre.
10.6.

Táirgí dianscaoilte guaiseacha

D’fhéadfadh go n-áireofaí, agus gan a bheith teoranta: ocsaídí carbóin.

CUID 11: Faisnéis thocsaineolaíoch
11.1.

Faisnéis faoi éifeachtaí tocsaineolaíochta

Géarthocsaineacht

: Nach n-aicmítear

Microscopes-Immersion Liquids for Light Microscopy
LD50 ó bhéal francach
> 2000 mg/kg
LD50 deirmeach coinín
Níl sonraí ar fáil
LC50 ionanálú francach
Níl sonraí ar fáil
Creimeadh/greannú craicinn

: Bunaithe ar shonraí atá ar fáil, ní chomhlíontar na critéir aicmithe.

Damáiste/greannú tromchúiseach súl

: Bunaithe ar shonraí atá ar fáil, ní chomhlíontar na critéir aicmithe.

Íogrú riospráide nó craicinn

: D'fhéadfadh sé a bheith ina chúis le frithghníomh ailléirgeach craicinn.

Só-ghineacht ghaiméite

: Bunaithe ar shonraí atá ar fáil, ní chomhlíontar na critéir aicmithe.

Carcanaigineacht

: Bunaithe ar shonraí atá ar fáil, ní chomhlíontar na critéir aicmithe.

Tocsaineacht atáirgthe

: Bunaithe ar shonraí atá ar fáil, ní chomhlíontar na critéir aicmithe.

Tocsaineacht sain-spriocorgáin (aon nochtadh
amháin)

: D'fhéadfadh damáiste a dhéanamh d'orgáin (duáin).

Tocsaineacht sain-spriocorgáin (ilnochtadh)

: D'fhéadfadh sé damáiste a dhéanamh d'orgáin (aidréineach, ae) trí nochtadh fada nó ilnochtadh.

Guais asúite

: Bunaithe ar shonraí atá ar fáil, ní chomhlíontar na critéir aicmithe.

CUID 12: Faisnéis éiceolaíochta
12.1.

Tocsaineacht

Éiceolaíocht - ginearálta
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12.2.

Inchoimeádachas agus díghrádaitheacht

Níl aon fhaisnéis bhreise ar fáil.
12.3.

Acmhainneacht bhithbhailitheach

Microscopes-Immersion Liquids for Light Microscopy
Acmhainneacht bhithbhailitheach
Neamhbhunaithe.
12.4.

Soghluaisteacht san ithir

Níl aon fhaisnéis bhreise ar fáil.
12.5.

Torthaí an mheasúnaithe PBT agus vPvB

Níl aon fhaisnéis bhreise ar fáil.
12.6.

Éifeachtaí díobhálacha eile

Níl aon fhaisnéis bhreise ar fáil.

CUID 13: Breithnithe diúscartha
13.1.

Modhanna cóireála dramhaíola

Moltaí um dhiúscairt dramhaíola

: Ní mór an t-ábhar seo a dhiúscairt de réir gach rialachán áitiúil, stáit, cúige, agus feidearálach.
Ba chóir giniúint fuíll a sheachaint nó a íoslaghdú de réir mar is féidir.

CUID 14: Faisnéis Iompair
I gcomhréir le ADR
14.1.

Uimhir UN

Uimhir NA (ADR)
14.2.

: 3082

Ainm seolta ceart UN

Ainm Ceart Iompair (ADR)
14.3.

: SUBSTAINT GHUAISEACH DON CHOMHSHAOL, LEACHT, N.O.S., 9, III, (E)

Aicme nó aicmí guaise iompair

Rang (ADR)
14.4.

: 9

Grúpa pacála

Grúpaí Pacála (ADR)
14.5.

: III

Guaiseacha comhshaoil

Contúirteach don chomhshaol

: Tá

Truailleán mara

: Tá

Faisnéis eile

: Níl faisnéis fhorlíontach ar fáil.

14.6.

Réamhchúraimí speisialta don úsáideoir

Réamhchúraimí iompair speisialta
14.7.

: Ná láimhsigh go dtí go léifear agus go dtuigfear gach ráiteas réamhchúraim sábháilteachta.

Iompar ar an mórchóir i gcomhréir le hIarscríbhinn II a ghabhann le MARPOL 73/78 agus an Cód IBC

Ní bhaineann le hábhar

CUID 15: Faisnéis rialála
15.1.

Rialacháin/reachtaíocht sábháilteacht, sláinte agus chomhshaoil a bhaineann go sonrach leis an tsubstaint nó an meascán

15.1.1.

Rialacháin de chuid an AE

Níl aon substaintí le srianta Iarscríbhinn XVII ann
Níl aon substaint iarrthóra REACH istigh ann.
Níl aon substaintí Iarscríbhinn XIV REACH ann
15.1.2.

Rialacháin náisiúnta

Níl aon fhaisnéis bhreise ar fáil.
15.2.

Measúnú sábháilteachta ceimicí

Níl aon mheasúnú sábháilteachta ceimiceán déanta.

CUID 16: Faisnéis eile
Léiriú ar na hathruithe:
Ceann ar bith.
Foinsí sonraí

: RIALACHÁN (CE) Uimh. 1272/2008 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE
an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus
lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena
leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006.

Faisnéis eile

: Ceann ar bith.

02/02/2015
AX8771_01

GA (Gaeilge na hÉireann)

5/6

IMMOIL-F30CC
Bileog Sonraí Sábháilteachta
De réir Rialacháin (CE) Uimh. 453/2010
Olympus Europa SE & Co. KG

Téacs iomlán na bhfrásaí R, H agus EUH:
Acute Tox. 4 (Deirmeach)
Acute Tox. 4 (Ionanálú)
Acute Tox. 4 (Bhéal)
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 2
Skin Sens. 1
STOT RE 2
STOT SE 2
H302
H312
H317
H332
H371
H373
H400
H410
H411
R20/21/22
R38
R43
R48/22
R51/53
R68/22
N
Xi
Xn

Géarthocsaineacht (deirmeach), Catagóir 4
Géarthocsaineacht (ionanálú), Catagóir 4
Géarthocsaineacht (bhéal) Catagóir 4
Guaiseach don chomhshaol uisceach - ghéarghuais amháin ábhar Chatagóir 1
Guaiseach don chomhshaol uisceach - Guais Ainsealach Catagóir 1
Guaiseach don chomhshaol uisceach - Guais Ainsealach Catagóir 2
Íogrú craicinn Catagóir 1
Tocsaineacht sain-spriocorgáin (ilnochtadh), Catagóir 2
Tocsaineacht sain-spriocorgáin (aon nochtadh amháin), Catagóir 2
Díobhálach má shlogtar
Díobhálach i dteagmháil leis an gcraiceann
D'fhéadfadh sé a bheith ina chúis le frithghníomh ailléirgeach craicinn
Díobhálach má ionanálaítear
D'fhéadfadh damáiste a dhéanamh d'orgáin
D'fhéadfadh sé damáiste a dhéanamh d'orgáin trí nochtadh fada nó ilnochtadh
An-tocsaineach don saol uisceach
An-tocsaineach don saol uisceach, le héifeachtaí fadtréimhseacha
Tocsaineach don saol uisceach, le héifeachtaí fadtréimhseacha
Díobhálach trí ionanálú, má theagmhaítear é leis an gcraiceann agus má shlogtar é
Greannach don chraiceann
D'fhéadfadh sé a bheith ina chúis le híogrú trí theagmháil chraicinn
Díobhálach: baol damáiste tromchúiseach don sláinte trí nochtadh fada má shlogtar é
Tocsaineach don saol uisceach, d’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le héifeachtaí
díobhálacha fadtréimhseacha sa timpeallacht uisceach
Díobhálach: riosca féideartha éifeachtaí dochúlaithe má shlogtar é
Contúirteach don chomhshaol
Greannaitheoir
Díobhálach

Rangú agus gnás a úsáideadh leis an rangú do mheascáin a dhíorthú de réir Rialacháin (CE) 1272/2008 [CLP]
Skin Sens. 1
H317
Breithiúnas saineolach
STOT SE 2
H371
Breithiúnas saineolach
STOT RE 2
H373
Breithiúnas saineolach
Aquatic Chronic 2
H411
Breithiúnas saineolach

Séanadh: Creidimid go bhfuil na ráitis, faisnéis teicneolaíochta agus na moltaí atá istigh anseo iontaofa, ach tugtar gan barántas nó ráthaíocht de chineál ar bith iad. Baineann an fhaisnéis atá istigh
sa doiciméad seo leis an ábhar ar leith mar a sholáthraítear. D'fhéadfadh sé nach mbeadh sé bailí dá mbaintear úsáid in éineacht le hábhar ar bith eile. Is leis an úsáideoir an fhreagracht le bheith
sásta maidir le hoiriúnacht agus le hiomláine na faisnéise seo agus maidir leis an úsáid ar leith atá beartaithe ag an úsáideoir.
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