
 
 KARTA CHARAKTERYSTYKI

NABÓJ GAZOWY

 

 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja 
przedsiębiorstwa
Data wydania 25.06.2012
Data wersji 19.09.2012

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu NABÓJ GAZOWY
Nazwa chemiczna Mieszanina propan-butan-izobutan
Synonimy Nabój gazowy Axley
Nr Artykułu 769073 - 450g, 769074 – 230g

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz 
zastosowania odradzane
Zastosowanie substancji/preparatu Do wyposażenia kempingowego

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Dystrybutor 
Nazwa firmy Jula AB
Adres pocztowy Box 363
Kod pocztowy SE-532 24
Nazwa miejscowości Skara
Kraj Szwecja
Telefon +46 (0)511 246 00
Faks +46 (0)511 246 21
E-mail chem@jula.com
Strona www http://www.jula.se

1.4. Numer telefonu alarmowego
Telefon alarmowy Centrum Informacji Toksykologicznej – Warszawa :022 619 66 54

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja wg 67/548 EWG lub 
1999/45/WE

F+; R12

Niebezpiecznych właściwości 
substancji / mieszaniny

Produkt skrajnie łatwopalny.
W wysokich stężeniach może spowodować uduszenie.

2.2. Elementy oznakowania
Symbol ryzyka

 

Zwroty R R12 Produkt skrajnie łatwopalny.
Zwroty S S9 Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym
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Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50 
°C. Nie przekłuwać i nie palić – nawet po zużyciu. Nie rozpylać w kierunku 
płomienia lub rozgrzanych materiałów. Nie przechowywać w pobliżu źródeł 
zapłonu – nie palić tytoniu. Chronić przed dziećmi.

2.3. Inne zagrożenia
PBT / vPvB Produkt nie spełnia kryteriów dla PBT (trwałe, wykazujące zdolność do 

bioakumulacji i toksyczne) ani dla vPvB (bardzo trwałe, wykazujące wysoką 
zdolność do bioakumulacji).

Inne zagrożenia Kontakt z cieczą może spowodować poparzenia zimnem i odmrożenia.
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.2. Mieszaniny
Nazwa komponentu Identyfikacja Klasyfikacja Spis treści
Butan Nr CAS: 106-97-8

Nr EC: 203-448-7
Nr indeksu: 601-004-00-0
Synonimy: Butan

F+; R12
Flam. gas 1; H220
Press. Gas

40 - 50 %

Izobutan Nr CAS: 75-28-5
Nr EC: 200-857-2
Nr indeksu: 601-004-00-0

F+; R12
Flam. gas 1; H220
Press. Gas

20 - 30 %

Propan Nr CAS: 74-98-6
Nr EC: 200-827-9
Nr indeksu: 601-003-00-5
Synonimy: Propan

F+; R12
Flam. gas 1; H220
Press. Gas

20 - 30 %

Komentarze o komponentach Patrz sekcja 16 - Pełny tekst zadeklarowanych wyżej fraz-R i uwag H jak 
powyżej podano.

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Ogólne W wysokich stężeniach może spowodować uduszenie. Objawy obejmują utratę 

zdolności ruchowych / przytomności. W niskich stężeniach może powodować 
efekty narkotyczne. Objawy mogą obejmować zawroty głowy, bóle głowy, 
nudności oraz utratę koordynacji.

Wdychanie Niezwłocznie wynieść/wyprowadzić osobę narażoną na wdychanie na świeże 
powietrze. Zapewnić zaatakowanej osobie ciepło i odpoczynek. Zapewnić 
niezwłoczną opiekę lekarską. W przypadku zatrzymania funkcji oddechowych 
zastosować sztuczne oddychanie.

Kontakt ze skórą Odmrożenie: Odmrożoną część ciała polewać zimną wodą aby normalizować 
temperaturę. Usunąć zanieczyszczoną odzież, biżuterię, zegarki itp. jeśli jest 
to możliwe, nie ruszać jeśli trwale przylega do skóry. Nie próbować szybko 
rozgrzewać odmrożonych części ciała – rozgrzewać powoli. Przykryć sterylnym 
opatrunkiem.
Uwaga: zanieczyszczone ubranie może stanowić zagrożenie pożarowe.
Należy je zmoczyć wodą przed zdjęciem. Musi być wyprane przed ponownym 
użyciem.

Kontakt z oczami Odmrożenie: Natychmiast spłukać oczy obfitym strumieniem wody aby 
normalizować temperaturę. Przykryć sterylnym opatrunkiem. NATYCHMIAST 
ZAPEWNIĆ POMOC MEDYCZNĄ.

Połykanie Mało prawdopodobne. W razie wątpliwości należy zapytać lekarza.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Objawy i skutki ostre Wdychanie: zawroty głowy, bóle głowy, nudności oraz utratę koordynacji, 

problemy z oddychaniem, arytmia serca, utratę ruchowych/przytomności.
Kontakt ze skórą: odmrożenia.
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Kontakt z oczami: odmrożenia.
Połykanie: mniej prawdopodobne ze względu na rodzaj opakowania preparatu.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i 
szczególnego postępowania z poszkodowanym
Inne informacje Leczenie objawowe.
 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1. Środki gaśnicze
Właściwe środki gaśnicze Wszystkie typowe środki gaśnicze. Użyj środki gaśnicze właściwe dla 

otaczających materiałów.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Ryzyko pożaru i wybuchu Produkt skrajnie łatwo palny. Wskutek ogrzewania znacznie zwiększa się 

objętość i ciśnienie, doprowadzając do wybuchu pojemnika. Ponadto tworzy 
palne i wybuchowe mieszaniny z powietrzem. Jest cięższy od powietrza, 
gromadzi się przy powierzchni ziemi i w dolnej części pomieszczeń. Może 
przenosić się do odległych źródeł zapłonu.

Niebezpieczne produkty spalania Tlenek węgla (CO).

5.3. Informacje dla straży pożarnej
Środki ochrony osobistej Nie przebywać w strefie zagrożenia bez niezależnego aparatu do oddychania.
Inne informacje Chłodzić pojemnik rozpyloną wodą z bezpiecznej odległości.
 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do 
środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w 
sytuacjach awaryjnych
Środki ochrony osobistej Usunąć ludzi z zagrożonego obszaru do miejsca bezpiecznego. Nie palić i nie 

stosować otwartych źródeł ognia i innych źródeł zapłonu. Korzystać ze 
środków ochrony indywidualnej, patrz punkt 8 karty. Dobrze wietrzyć.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Środki bezpieczeństwa dotyczące 
środowiska

Starać się wyeliminować wyciek gazu, jeśli nie jest to niebezpieczne. Należy 
zapobiegać przedostawaniu się substancji do kanalizacji. Skontaktować się z 
odpowiednimi władzami w przypadku przedostania się do kanalizacji albo 
środowiska wodnego.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do 
usuwania skażenia
Metody czyszczenia Przewietrzyć pomieszczenie. Usuwanie odpadów - patrz pkt 13.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Inne instrukcje Patrz również sekcja 8 i 13.
 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich 
magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Przemieszczanie Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 

Do użytku wyłącznie z przenośnych kuchenek gazowych lub innymi 
urządzeniami gazowymi kompatybilna z typem naboju. Postępuj zawsze 
według instrukcji dołączonej do wyposażenia.
Nie wyciągaj nigdy naboju, gdy kuchenka jest zapalona. Wymiana naboju: 
Wymień nabój w dobrze wentylowanym miejscu z dala od źródeł zapłonu. 
Wyłącz zawór urządzenia. Wyjmij nabój. Jeżeli uszczelka jest zużyta lub 
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uszkodzona, wymień ją na nową.

Środki ochronne
Środki zapobiegające pożarowi Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materialem. 

Zastosować środki zabezpieczające przed elektrycznością statyczną.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi 
wszelkich wzajemnych niezgodności
Magazynowanie Pojemnik pod ciśnieniem: Chronić przed światłem słonecznym i nie poddawać 

działaniu temperatur powyżej 50 ºC. Przechowywać w chłodnym dobrze 
wentylowanym miejscu. Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dla cieczy 
latwopalnych.

Wskazówki dotyczące zestawu do 
przechowywania

Substancja łatwo palna / zapalna – Przechowywać z dala od utleniaczy, 
źródeł wysokiej temperatury i płomieni.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Zastosowania specjalne Patrz sekcja 1.2.
 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli
Inne informacje dotyczące wartości 
progowych

Produkt nie zawiera substancji o wartościach granicznych, które należy 
kontrolować. Sprawdzić zawartość tlenu w powietrzu.

8.2. Kontrola narażenia
Kontrola narażenia w miejscu pracy Zawsze obchodzić się z preparatem na dobrze wentylowanym terenie. Środki 

ochrony indywidualnej powinny być wybrane zgodnie z odpowiednimi 
przepisami o ich certyfikacji i przy współpracy z ich dostawcą.

Ochronę dróg oddechowych
Ochronę dróg oddechowych Jest to zazwyczaj nie jest konieczne. W przypadku niedostatecznej wentylacji: 

Respirator z własnym zasobem powietrza.

Ochronę rąk
Ochronę rąk Użyj rękawice odpowiednie dla pracy.

Ochronę oczu lub twarzy
Ochrona oczu Zazwyczaj nie jest konieczne. W przypadku prawdopodobieństwa narażenia 

oczu stosować okulary ochronne zatwierdzone dla substancji chemicznych.

Ochronę skóry
Ochrona skóry (poza ochroną rąk) Ubrania normalnej pracy.

Inne informacje
Inne informacje Uwaga: zanieczyszczone ubranie może stanowić zagrożenie pożarowe.

Należy je zmoczyć wodą przed zdjęciem. Musi być wyprane przed ponownym 
użyciem.

 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Stan fizyczny Gaz
Kolor Bezbarwny.
Zapach Charakterystyczny
Komentarze, pH (jak podano) Nie dotyczy.
Punkt topnienia/zakres topnienia Wartość: ~ -139 °C
Punkt wrzenia Wartość: 1,33 °C
Punkt zapłonu Wartość: < -23 °C
Granica wybuchowości Wartość: 1,8-8,5 procent objętości
Prężność par Wartość: 2,1 mmHg (20 °C)
Gęstość par Wartość: ~ 2
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Gaz referencyjny: powietrza = 1
Ciężar właściwy Wartość: 582 kg/m³ (20 °C, skroplony gaz)
Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny.
Komentarze, Zapalność 
spontaniczna

Nie określono.

Zagrożenia fizyczne
Właściwości utleniające Nie utleniający

9.2. Inne informacje
Inne właściwości fizycne i chemiczne
Komentarze Brak dalszych istotnych informacji.
 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność
Reaktywność Tworzy mieszaniny wybuchowe z tlenem.

10.2. Stabilność chemiczna
Stabilność Stabilny w normalnych warunkach temperaturowych i gdy stosowany zgodnie z 

zaleceniami.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Możliwość występowania 
niebezpiecznych reakcji

Reaguje gwałtownie z materiałami utleniającymi.

10.4. Warunki, których należy unikać
Warunki, których należy unikać Unikać wysokich temperatur, płomieni i innych źródeł zapłonu.

10.5. Materiały niezgodne
Czynniki, których należy unikać Środki silnie utleniające. Nadtlenki. Kwas azotowy.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
Niebezpieczne produkty rozpadu W normalnych warunkach – żadnych. Patrz również sekcja 5.2.
 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Potencjalne skutki ostre
Wdychanie W wysokich stężeniach może spowodować uduszenie. Objawy obejmują utratę 

zdolności ruchowych / przytomności. W niskich stężeniach może powodować 
efekty narkotyczne. Objawy mogą obejmować zawroty głowy, bóle głowy, 
nudności oraz utratę koordynacji. Może też powodować problemy z 
oddychaniem i arytmia serca.

Kontakt ze skórą Nie wykazuje działania drażniącego. Kontakt skóry z naczyniem do którego 
wprowadzono propan techniczny lub fazą ciekłą szybko uwalniającą się do 
atmosfery może spowodować jej odmrożenia.

Kontakt z oczami Nie wykazuje działania drażniącego. Ciecz może spowodować odmrożenia.
Połykanie Mniej prawdopodobne ze względu na rodzaj opakowania preparatu.

Delay / Repeating
Uwrażliwienie W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie toksyczne na narządy 
docelowe – narażenie jednorazowe

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy 
docelowe – narażenie powtarzane

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Rakotwórczy, mutagenny lub działający toksycznie na rozrodczość
Działanie rakotwórcze W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Mutagenność W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
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Właściwości teratogeniczne W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Toksyczność reprodukcyjna W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczność
Ekotoksyczność Nie sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Trwałość i rozpadanie Preparat podlega całkowitemu rozkładowi drogą utleniania fotochemicznego.

12.3. Zdolność do bioakumulacji
Potencjał bioakumulacyjny Nie podlega biokumulacji.

12.4. Mobilność w glebie
Mobilność Produkt bardzo lotny: szybko odparowuje do powietrza.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Wynik oceny właściwości PBT Produkt nie spełnia kryteriów dla PBT (trwałe, wykazujące zdolność do 

bioakumulacji i toksyczne) ani dla vPvB (bardzo trwałe, wykazujące wysoką 
zdolność do bioakumulacji).

12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Inne niesprzyjające skutki/Uwagi Nie wiadomo.
 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Określ właściwy sposób usunięcia Nie przekłuwać i nie palić – nawet po zużyciu. Uzgodnić procedury usuwania 

z inżynierem środowiskowym i lokalnymi przepisami. Powyższy Kod Odpadów 
(EWC) są jedynie propozycjami: Kody odpadów powinny być określone przez 
użytkownika w oparciu o sposób zastosowania produktu.

Kod odpadów wg EWC Europejski Katalog Odpadów: 160504 gazy w pojemnikach ciśnieniowych 
(włączając w to halony) zawierające substancje niebezpieczne
Europejski Katalog Odpadów: 15 01 11 opakowania z metalu zawierające 
niebezpieczne porowate matryce (np. azbest), włączając puste pojemniki 
ciśnieniowe

 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
14.1. Numer UN (numer ONZ)
ADR 2037
RID 2037
IMDG 2037
ICAO/IATA 2037
Komentarz Ilości ograniczone (LQ).

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
ADR NABOJE GAZOWE
RID NABOJE GAZOWE
IMDG GAS CARTRIDGES
ICAO/IATA GAS CARTRIDGES

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
ADR 2.1
RID 2.1
IMDG 2.1
ICAO/IATA 2.1

14.4. Grupa pakowania
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Uwaga Nie dotyczy.

14.5. Zagrożenia dla środowiska
Polutant morski IMDG No

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
EmS F-D, S-U

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i 
kodeksem IBC
Kategoria zanieczyszczenia Nie dotyczy.
 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska 
specyficzne dla substancji i mieszaniny
Referencje (przepisy 
prawa/regulacje)

Zastosowane przepisy krajowe:
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 
mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie 
oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin 
niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 
r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833).
Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie 
zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej 
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), 
sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 2011 nr 110 poz. 
641).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628).
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 
(Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 
poz. 2173).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i 
pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 
nr 33 poz. 166).

Inne zastosowane przepisy:
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz 
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji 
(WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy 
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.
Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji 
i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE 
oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.
Dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 
r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, 
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pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych.
Rozporządzenie komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. 
dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w 
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
Rozporządzenie komisji (WE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w 
zakresie chemikaliów (REACH).
Dyrektywa 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 
2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.
Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 
1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Przeprowadzono ocenę 
bezpieczeństwa chemicznego

Nie

 

SEKCJA 16: Inne informacje
Lista stosownych wyrażeń R (pod 
nagłówkami 2 i 3)

R12 Produkt skrajnie łatwopalny.

Lista odpowiednich zwrotów H 
(Sekcje 2 i 3).

H220 Skrajnie łatwopalny gaz.

Źródła danych kluczowych 
wykorzystane w celu utworzenia 
karty charakterystyki

Dostawcy karta charakterystyki data wydania: 15.04.2009

Informacje dodane, usunięte lub 
zmienione

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej: 14.1, 14.2 i 15.1

Sprawdzanie jakości informacji Niniejsza karta charakterystyki jakość jest kontrolowana przez National institute 
of Technology w Norwegii, który jest kwalifikowany zgodnie z ISO 9001:2008.

Odpowiedzialny za kartę 
charakterystyki

Jula AB

Przygotowane przez Teknologisk Lab AB, Göteborg / Milvi Rohtla
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