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(wg.  Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH) 

 

1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta  
 

1.1. Identyfikacja substancji/preparatu 
Nazwa handlowa: Alkohol etylowy skażony  Denaturat  
Inne nazwy: brak 
Wzór chemiczny: mieszanina 
 
1.2. Zastosowanie 
Do mycia i odtłuszczania powierzchni. Produkt nie przeznaczony do konsumpcji .  
 
1.3. Identyfikacja producenta. 
Nazwa i adres firmy: FENIKS SP. Z O. O.  
                                    Ul.Wadowicka 12/317 
                                    30-415 Kraków 
Numer REGON: 356755228  
Numer telefonu: 12 26 77 182 
Numer faxu: 12 26 77 182 
 
1.4. Telefon alarmowy: 988 z telefonów stacjonarnych, 112 lub najbliższa terenowa jednostka PSP. Informacja toksykologiczna 
w Polsce 042 631 47 24 
 
1.5. Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za opracowanie karty charakterystyki:  e-mail:fenikszoo@op.pl 

   
2. Identyfikacja zagrożeń.  
 
Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl obowiązujących przepisów 
 

Zagrożenia zdrowia: pary mogą wywołać uczucie senności i zawroty głowy; drażniący, działa drażniąco 
na skórę. 
 

Własności niebezpieczne: Ciecz wysoce łatwopalna. Pary tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Pary 
są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach 
pomieszczeń. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni. 

Zagrożenia dla środowiska: nie dotyczy 

 
3. Skład i informacja o składnikach. 
 
Produkt zawiera etanol w stężeniu ok. 80% oraz barwnik oraz skażalniki (benzoesan denatonium i keton metylowoetylowy ) w stężeniu 
poniżej 1 %.  

 
4. Pierwsza pomoc. 

 
W każdym przypadku natychmiast zapewnić poszkodowanemu pomoc  lekarską. 
 
Wdychanie: W razie zatrucia inhalacyjnego natychmiast wyprowadzić poszkodowanego z miejsca 

narażenia na świeże powietrze. Przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, nieprzytom-
nego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, oczyścić jamę ustną i nos z wydzielin oraz 
usunąć ciała obce. Przy zatrzymaniu oddechu zastosować sztuczne oddychanie, zapew-
nić spokój. Natychmiast wezwać pomoc medyczną. 

Kontakt ze skórą: W razie skażenia skóry zdjąć zanieczyszczoną odzież, oblane miejsca natychmiast zmyć 
dużą ilością wody z mydłem. 

Kontakt z oczami: Usunąć szkła kontaktowe. W razie kontaktu z oczami natychmiast płukać je dokładnie 
dużą ilością wody (unikać silnego strumienia) przez co najmniej 15 minut, gdy podraż-
nienie nie ustępuje skontaktować się z lekarzem. 

Przy spożyciu: Jeśli osoba jest przytomna: podać dużą ilość wody do picia (1-2 szklanki), u osoby przy-
tomnej spowodować wymioty lub zastosować płukanie żołądka, przy poważniejszym 
zatruciu wezwać lekarza. Jeśli osoba jest nie przytomna: Nie podawać nic doustnie. Nie 
prowokować wymiotów. W przypadku wystąpienia samoistnych wymiotów nie dopuścić 
do przenikania produktu zawartego w wymiocinach do dróg oddechowych. Zapewnić 
pomoc lekarską. 

  

Nazwa składnika CAS Oznaczenia 
Zawartość % w 

preparacie 

Alkohol etylowy 
CAS: 64-17-5 
Nr WE: 200-578-6 
 

F; R11 
 

ok.80% 



KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 
NIEBEZPIECZNEGO 

 
 

Strona 2 z 6 
 
Ostatnia aktualizacja  
13-04-2010 ALKOHOL ETYLOWY SKAŻONY 

(DENATURAT) 
 

ALKOHOL ETYLOWY SKAŻONY (DENATURAT)  

 

2 

 
5. Postępowanie w przypadku pożaru. 
 

Zalecenia ogólne  
Zawiadomić otoczenie o awarii. Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie 
potrzeby zarządzić ewakuację. Wezwać Straż Pożarną i Policję Państwową.  

Środki gaśnicze: proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany gaśnicze, woda – prądy rozproszone.  

Niewłaściwe środki gaśnicze: zwarte strumienie wody.  

Mały pożar: gasić gaśnicą proszkową lub śniegową (dwutlenek węgla).  

Duży pożar: palące się zbiorniki lub rozlewiska gasić pianą lub prądami wodnymi rozproszonymi. Nie stosować zwartych stru-
mieni wody na powierzchnię cieczy. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej 
odległości; jeżeli to możliwe, usunąć je z obszaru zagrożenia (groźba wybuchu).  

Szczególne zagrożenia  
Produkt spala się wydzielając tlenki węgla. Tlenek węgla jest gazem toksycznym.  

 
6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska. 

 
Zalecenia ogólne  
Zawiadomić otoczenie o awarii. Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii, w razie 
potrzeby zarządzić ewakuację. Ogłosić zakaz palenia, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących. W przypadku dużych 
awarii wezwać ekipy ratownicze, Straż Pożarną i Policję Państwową.  

Indywidualne środki ostrożności  
Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać par. W razie potrzeby stosować środki ochrony indywidualnej – patrz pkt. 8. 
Usunąć źródła zapłonu.  

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska  
Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Nie dopuścić do przedostania się produktu do wód powierzchniowych.  

Metody oczyszczania  
Jeśli to możliwe, zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opa-
kowaniu ochronnym). W razie dużego wycieku miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe 
ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym (piasek, ziemia), zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczysz-
czoną powierzchnię spłukać wodą. Odpad usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie. 
 
7.1 Postępowanie z substancją lub preparatem 
Podczas stosowania nie jeść, nie pić, unikać kontaktu z cieczą i wdychania par. W przerwach w pracy myć ręce. Nie używać zanieczysz-
czonej produktem odzieży. Przestrzegać zasad higieny osobistej. W razie potrzeby stosować środki ochrony indywidualnej (jak podano w 
punkcie 8), pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Wyeliminować źródła zapłonu, stosować narzędzia nie iskrzące. Uni-
kać tworzenia aerozoli i stężeń wybuchowych w powietrzu 
 
7.2 Magazynowanie: 

 
Produkt przechowywać z daleka od bezpośredniego działania światła słonecznego i innych źródeł ciepła lub zapłonu. Nie palić w maga-
zynie. Trzymać pojemnik szczelnie zamknięty i w dobrze wentylowanym, chłodnym miejscu. Zapobiegać powstawaniu elektryczności 
statycznej, stosować odpowiednie uziemienie oraz wyposażenie dostosowane do pracy  w atmosferze zagrożonej wybuchem. Nie prze-
chowywać w jednym pomieszczeniu z silnymi utleniaczami, 
 

8. Kontrola narażeń i środki ochrony indywidualnej. 
 
Wymagania ogólne.  
Zalecana sprawna wentylacja (ogólna, miejscowa) miejsca pracy, tj. taka, aby nie dopuścić do przekroczenia stężeń granicznych 
czynników niebezpiecznych poniżej ustalonych wartości dopuszczalnych. Zaleca się stosowanie wyciągów miejscowych, ponie-
waż umożliwiają kontrolę emisji par u źródła i zapobiegają ich rozprzestrzenianiu się na stanowiska pracy znajdujące się w zasię-
gu. Instalacje wentylacyjne muszą odpowiadać warunkom ustalonym ze względu na niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu. 
W przypadku niewystarczającej wentylacji stosować środki ochrony dróg oddechowych. Do ochrony indywidualnej stosować 
środki, które posiadają odpowiednie atesty. 
 
Najwyższe dopuszczalne stężenia  

Etanol: [64-17-5] NDS: 1900 mg/m
3 

(etanol), NDSCh: nie ustalone, NDSP: nie ustalone.  

Zalecane metody monitoringu  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników  
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szkodliwych dla zdrowia (Dz. U. nr 73, poz. 645). PN-Z-04140-02:1985 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkoho-
lu etylowego. Oznaczanie alkoholu etylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej.  

Najwyższe dopuszczalne stężenia w materiale biologicznym  
Produkt nie zawiera składników, dla których ustalono wartości dopuszczalnych stężeń w materiale  
biologicznym.  

Kontrola narażenia w miejscu pracy:  

Ochrona dróg oddechowych: Półmaski z pochłaniaczem par organicznych (typ A).  

Ochrona rąk: Rękawice powlekane (z gumy naturalnej, neoprenu, nitrylu)  

Ochrona oczu: Gogle ochronne.  

Ochrona skóry: Odzież ochronna, elektrostatyczna.  

Uwaga: zgodnie z obowiązującymi przepisami stosowany sprzęt ochrony osobistej musi posiadać odpowiednie certyfikaty. Pra-
codawca jest zobowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały wła-
ściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę i odkażanie.  

Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodli-
wych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 217, poz. 1833) . 
Rozporządzenie MGiP z dnia 10 października 2005 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 212, poz. 1769). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowa-
niem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technolo-
gicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. nr 280, poz. 2771). 
 
Zalecenia dotyczące procedury monitoringu zawartości składników niebezpiecznych w powietrzu – metodyka pomiarów: 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia  w 
środowisku pracy (Dz. U. nr 73, poz. 645) 
PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia dotycząca badań jakości powietrza 
na stanowiskach pracy. 
PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i 
interpretacja wyników. 
PN-EN-689:2002. Powietrze na stanowiskach pracy – wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez 
porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa. 
 

 

9. Właściwości fizyczne i chemiczne. 
 
9.1. Informacje ogólne 
Postać: ciecz 
Barwa: bezbarwna ciecz lub fioletowa 
Zapach: charakterystyczny dla alkoholi 
9.2. Ważne informacje dotyczące, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. 
Temperatura wrzenia: ok. 77

o
C 

Temperatura topnienia: ok. -114
o
C 

Temperatura zapłonu: 17,5
 o
C (przy ciśnieniu 989 hPa) 

Gęstość pary (powietrze=1)= pary cięższe od powietrza 
Gęstość właściwa: ok.0,82 g/cm

3
 

Lepkość: b.d. 
Granice wybuchowości w powietrzu: Etanol:dolna1,3% obj, górna: 15% obj. 
Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona 
9.3. Inne informacje 
brak 
 

10. Stabilność i reaktywność. 
 
 

   Stabilność: 
 

produkt stabilny w normalnych warunkach. 

Warunki i materiały  których należy unikać: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 50°C, chronić przed promieniami słonecz-
nymi i źródłami ciepła. Silne utleniacze.  

 
Niebezpieczne produkty rozkładu: 

 
Brak. Produkt się nie rozkłada. Nie występują w normalnych warunkach. 
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11. Informacje toksykologiczne. 
 

Zagrożenia dla zdrowia  

Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Objawy zatrucia:  
Inhalacyjne: pary w dużych stężeniach wywołują bóle i zawroty głowy, pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia koordynacji ru-
chów.  

Kontakt ze skórą: brak dostępnych danych.  

Kontakt z oczami: wywołuje ból i zaczerwienienie spojówek. Doustne: w dużych dawkach powoduje ograniczenie świadomości i 
utratę przytomności, zaburzenia oddechu, czynności serca: tachykardię, spadek lub zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, aryt-
mię, migotanie komór, zatrzymanie akcji serca. Dawka śmiertelna wynosi 5-8 g/kg masy ciała (350-500 ml etanolu).  

Toksyczność ostra  
Brak danych dla omawianego produktu. Poniżej podane dane dla składników.  

Etanol Próg wyczuwalności zapachu – brak danych LD50 (szczur, doustnie) 7060 mg/kg LC50 (szczur, inhalacja) 38400 mg/m
3 

(10 h) LD50 (królik, skóra) >20000 mg/kg  

Działanie w wyniku częstego użycia: ze względu na zawartość alkoholu etylowego, częste spożywanie może prowadzić do 
uzależnienia. Produkt może również powodować uszkodzenia wątroby i ośrodkowego układu nerwowego.  

12. Informacje ekologiczne. 
 

Zagrożenie dla środowiska  

Produkt nie jest klasyfikowany jako szkodliwy dla środowiska.  

Ekotoksyczność  
Brak danych dla produktu. Poniżej podano dane dla jego składników.  
Etanol  
Toksyczność ostra (LC50/96 h) dla ryb Salmo gairdneri 1300 mg/l  
Toksyczność ostra (EC50/48 h) dla skorupiaków Daphnia magna brak danych  
Hamowanie wzrostu glonów (IC50/72 h) brak danych  
Hamowanie wzrostu kolonii bakterii brak danych  

Mobilność: brak dostępnych danych.  

Trwałość i zdolność do rozkładu: brak dostępnych danych.  

Zdolność do biokumulacji: brak dostępnych danych.  

13. Postępowanie z odpadami. 
 
Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628) z pózniejszymi zmianami. 
Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638) z później-
szymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2001 Nr 112, poz. 1206) 
 
Jeżeli to możliwe, to odpady odzyskać.  
Usuwanie preparatu: Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie 
składować na wysypiskach komunalnych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego pro-
duktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Zalecany sposób unieszkodliwiania:  
spalanie Kod odpadu: 14 06 03 – Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników  
Usuwanie opakowań: Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami. Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać. Unieszkodliwianie odpadów 
przeprowadzać w profesjonalnych, uprawnionych spalarniach lub zakładach uzdatniania/unieszkodliwiania odpadów.  

 

14. Informacje o transporcie. 
 

Transport drogowy i kolejowy ADR/RID: 
Nr UN: 1170 
Klasa: 3; Kod klasyfikacyjny: F1 
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Grupa pakowania: III; Nalepki: 3 
Ilości ograniczone: LQ7 
Numer rozpoznawczy zagrożenia: 30 
Prawidłowa nazwa przewozowa: Etanol w roztworze (alkohol etylowy w roztworze) 

 
15. Informacje dotyczące przepisów prawnych. 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfika-
cją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 201, poz.1674). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka 
i dla środowiska stwarzanego przez substancje nowe (Dz.U. Nr 16, poz. 138). 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu 
lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz.U.2004, Nr 168, 
poz.1762) z późniejszymi zmianami. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 
z dnia 30 kwietnia 2004 r.W sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje 
się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie 
Ustawa z dnia 13 września 2002r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2002 Nr 175, poz.1433) z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 w sprawie detergentów. 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH.. 
Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Ge-
newie dnia 30.09.1957 r. (Dz.U. 1975 nr 35 poz. 189); Ustawa z dnia 9.01.2009r. o zmianie ustawy o subst. i preparatach 
chemicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 20 poz. 106); 
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania jego załączników III i VII. 
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania 
załączników V i VI do tego rozporządzenia (odstępstwo dotyczące środków powierzchniowo czynnych). 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 5 marca 2009 r. Poz.439 w sprawie oznakowania opakowań substancji nie-
bezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych. 

 
 
Oznakowanie opakowania użytkowego 
 

Składniki: całkowicie skażny alkohol etylowy, skażalniki (keton metyloetylowy, benzoesan denatonium), barwnik. 
       

 
Symbole na opakowaniu 

 

 
 

 
Symbol i oznaczenie zagrożenia produktu: F, Wysoce łatwopalny 
 
R: 11; Produkt wysoce łatwopalny. 

 
S: 2-7-16; Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Nie przechowywać w pobliżu źródeł 

zapłonu nie palić tytoniu.  
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 30 kwietnia 2004 w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów 
niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne doty-
kiem ostrzeżenie o nie bezpieczeństwie (DZ.U. Nr 128/2004, poz. 1348) opakowania preparatów oznakowanych jako 
wysoce łatwopalne, oferowane w sprzedaży dla konsumentów, zaopatruje się, nie zależnie od pojemności opakowania, w 
wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie.  
 
 

Produkt  
wysoce łatwopalny 
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16. Inne informacje. 
 
Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. 
Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania 
jego szczególnych właściwości. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, 
odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu spada na użytkownika. Pracodawca jest zobowiązany do poinformo-
wania wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z produktem, o zagrożeniach i środkach ochrony osobistej wyszczegól-
nionych w tej karcie charakterystyki. Niniejsza karta charakterystyki opracowana została na podstawie karty charakterystyki 
dostarczonej przez dostawcę surowców i/lub internetowych baz danych oraz obowiązujących przepisów dotyczących 
niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych. 
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zawarte informacje były dokładne i użyteczne. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich 
stosowanie lub błędną interpretację. Informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na obecnej wiedzy i mają za zadanie 
opisać produkt pod względem wymagań zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Dlatego nie powinny być traktowane jako 
gwarancja specyficznych własności produktu. 

 
 

Wykaz zwrotów R wymienionych w 
punkcie 2 

  

 F substancja wysoce łatwo palna; 
 R 11 substancja wysoce łatwo palna; 

 
 
 

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej: 
 
Aktualizacja ogólna. 
 

Ostatnia aktualizacja karty13-04-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 


