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1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrov ės arba įmon ės identifikavimas

· 1.1 Produkto identifikatorius

· Prekybos ženklas: tesa 4432
· 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti

naudojimo b ūdai ir
nerekomenduojami naudojimo
būdai Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

· Medžiagos / mišinio panaudojimas Adhesive Tape
· Gamintojas / tiek ėjas

tesa SE                               Tel.: +49-40-88899-101
Hugo-Kirchberg-Strasse 1
D-22848 Norderstedt
Germany

· Informacijos šaltinis: tesa SE, quality management/environment/occupational safety, Dr. Dirk Lamm
Dirk.Lamm@tesa.com, Tel.: +49-40-88899-2977
tesa SE, quality management/environment/occupational safety, Dr. Anja Koeth
Anja.Koeth@tesa.com, Tel.: +49-40-88899-3938

· 1.4 Pagalbos telefono numeris:
tesa SE, Hugo-Kirchberg-Str. 1, D-22848 Norderstedt
Security Center Phone +49-40-88899-0
                                 or +49-40-88899-9111

* 2. SKIRSNIS. Galimi pavojai

· 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
· Klasifikavimas pagal Reglament ą

(EB) Nr. 1272/2008 Gaminys neklasifikuojamas pagal KŽP reglamentą.

· 2.2 Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglament ą  (EB)

Nr. 1272/2008 atkrenta
· Pavojaus piktogramos atkrenta
· Signalinis žodis atkrenta
· Pavojingumo fraz ės atkrenta
· 2.3 Kiti pavojai The product contains no elutable organic halogens, which will increase the AOX-

values of the waste water.
This product doesn't consist of any halogenated organic compounds (AOX),
Nitrates, Heavy Metals (sigma<100 ppm) and Formaldhyde.

· PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
· PBT: Nevartotina.
· vPvB: Nevartotina.

* 3. SKIRSNIS. Sud ėtis arba informacija apie sudedam ąsias dalis

· 3.2 Chemin ė charakteristika: Mišiniai
· Aprašymas: Backing: paper

Saturation: Acrylic acid ester copolymer
Adhesive: Mixture of natural rubber and hydrocarbon resins, filled with zinc oxide
and aluminium silicate
Release: Mixture of a styrene/butadiene copolymer with carboxylic groups and a
substance with stearylic groups

· Pavojingos sudedamosios
medžiagos : atkrenta

· SVHC Free of any SVHC substances or < 0.1 %
· Reglamente (EB) Nr. 648/2004 del

plovikliu / Sud ėties ženklinimas not applicable
· Papildomos nuorodos Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.

(Tęsinys 2 psl.)
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* 4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemon ės

· 4.1 Pirmosios pagalbos priemoni ų aprašymas
· Bendra informacija: Specialiosios priemonės nėra būtinos.
· Įkvėpus: atkrenta
· Po kontakto su oda: Iš esmės produktas odos nedirgina.

Nuplauti šiltu vandeniu.
· Po kontakto su akimis: atkrenta
· Prarijus: atkrenta
· 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis

(ūmus ir uždelstas) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 4.3 Nurodymas apie bet kokios

neatid ėliotinos medicinos pagalbos
ir specialaus gydymo reikalingum ą Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

* 5. SKIRSNIS. Priešgaisrin ės priemon ės

· 5.1 Gesinimo priemon ės
· Tinkamos gesinimo medžiagos: CO2, gesinimo milteliai arba vandens srovė. Didesnį gaisrą gesinti vandens sorve

arba alkoholiui atspariomis putomis.
· 5.2 Special ūs medžiagos ar mišinio

keliami pavojai Gaisro atveju galima naudoti:
Nitrogen oxide (NOx)
Carbon monoxide (CO)

· 5.3 Patarimai gaisrininkams
· Ypatingos saugos priemon ės: Uždėti kvėpavimo apsaugos priemonę.

Neįkvėpti sprogimo ir degimo dujų.

* 6. SKIRSNIS. Avarij ų likvidavimo priemon ės

· 6.1 Asmens atsargumo priemon ės,
apsaugos priemon ės ir skubios
pagalbos proced ūros Nereikalaujama.

· 6.2 Ekologin ės atsargumo
priemon ės: Nebūtinos jokios specialiosios priemonės.

· 6.3 Izoliavimo ir valymo proced ūros
bei priemon ės: Surinkti mechaniniu būdu.

· 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius Neišsiskiria jokios pavojingos medžiagos.
Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.
Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.
Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sand ėliavimas

· 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios
atsargumo priemon ės Nebūtinos jokios specialiosios priemonės.

· Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir
sprogimo: Nebūtinos jokios specialiosios priemonės.

· 7.2 Saugaus sand ėliavimo s ąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
· Sandėliavimas:
· Reikalavimai sand ėliavimo

patalpoms ir talpoms: Nėra jokių specialių reikalavimų.
· Nuorodos d ėl laikymo bendrai: Nereikalaujama.
· Kitos sand ėliavimo nuorodos: Jokių.
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· 7.3 Konkretus galutinio naudojimo
būdas (-ai) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

* 8. SKIRSNIS. Poveikio kontrol ė/asmens apsauga

· Papildomos nuorodos technin ės
įrangos pritaikymui: Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.

· 8.1 Kontrol ės parametrai
· Sudedamosios dalys su darbo vietoje steb ėtinomis vert ėmis:
· Papildomos nuorodos: Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.

· 8.2 Poveikio kontrol ė
· Asmens saugos priemon ės:
· Kvepavimo tak ų apsauga: Nereikalaujama.
· Rankų apsauga: Nereikalaujama.
· Akių apsauga: Nereikalaujama.
· Kūno apsauga: Not required.

9. SKIRSNIS. Fizin ės ir chemin ės savyb ės

· 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemine s savybes
· Bendra informacija
· Išvaizda:

Forma: Tvirta(s)
Spalva: Pagal produkto aprašymą

· Kvapas: Beveik bekvapis(ė)
· Kvapo atsiradimo slenkstis: Nenustatyta.

· pH vert ė: Nevartotina.

· Sudėties pakeitimas
Lydimosi/užšalimo temperat ūra: Nenustatyta
Pradin ė virimo temperat ūra ir virimo temperat ūros
intervalas: Nenustatyta.

· Pliūpsnio temperat ūra: Nevartotina.

· Degumas (kiet ų medžiag ų, dujų): Nenustatyta.

· Uždegimo temperat ūra:

Skilimo temperat ūra: Nenustatyta.

· Savaiminio užsidegimo temperat ūra: Produktas savaime neužsidega.

· Sprogstamosios (sprogiosios) savyb ės: Produktas nekelia sprogimo pavojaus.

· Sprogimo riba :
Žemutin ė: Nenustatyta.
Viršutin ė Nenustatyta.

· Garų slėgis: Nevartotina.

· Tankis: Nenustatyta.
· Santykinis tankis: Nenustatyta.
· Garų tankis Nevartotina.
· Garavimo greitis Nevartotina.

· Tirpumas / Maišymas su
vandeniu: Netirpus(i).

· Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: Nenustatyta.

· Klampa:
Dinaminis: Nevartotina.

(Tęsinys 4 psl.)
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Kinematinis: Nevartotina.

· Tirpikli ų sud ėtis:
Organiniai tirpikliai: 0,0 %

Kietųjų daleli ų kiekis: 100,0 %
· 9.2 Kita informacija Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

· 10.1 Reaktingumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 10.2 Cheminis stabilumas
· Terminis irimas / vengtinos s ąlygos: Nesuyra vartojant pagal instrukciją.
· 10.3 Pavojing ų reakcij ų galimyb ė Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.
· 10.4 Vengtinos s ąlygos Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 10.5 Nesuderinamos medžiagos: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 10.6 Pavojingi skilimo produktai: Nežinomi jokie irimo produktai.

11. SKIRSNIS. Toksikologin ė informacija

· 11.1 Informacija apie toksin į poveik į
· Ūmus toksiškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Pirminis peršt ėjimo efektas:
· Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Didelis kenksmingumas akims ir

(arba) aki ų dirginimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Kvėpavimo tak ų arba odos

jautrinimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· CMR padarinius (kancerogeniškum ą, mutageniškum ą ir toksiškum ą reprodukcijai)
· Mutageninis poveikis lytin ėms

ląstel ėms Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Kancerogeniškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Toksiškumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· STOT (vienkartinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· STOT (kartotinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Aspiracijos pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

* 12. SKIRSNIS. Ekologin ė informacija

· 12.1 Toksiškumas
· Vandeninis toksiškumas: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 12.2 Patvarumas ir skaidomumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 12.3 Bioakumuliacijos potencialas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 12.4 Judumas dirvožemyje Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· Kitos ekologin ės nuorodos:
· Pagal ES direktyv ą Nr. 2006/11/EB

turi ši ų sunki ųjų metalų ir darini ų: Free of heavy metals (Pb, Cd, Hg, Cr6+)
Free of Polybrominated Biphenyls (PBBs) and Polybrominated Diphenyl Ethers
(PBDEs) according to RoHS Directive.

· Bendrosios nuorodos: Bendrais bruožais pavojaus vandeniui nekelia
· 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
· PBT: Nevartotina.
· vPvB: Nevartotina.
· 12.6 Kitas nepageidaujamas

poveikis Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
(Tęsinys 5 psl.)
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* 13. SKIRSNIS. Atliek ų tvarkymas

· 13.1 Atliek ų tvarkymo metodai
· Rekomendacija: Mažesnius kiekius galima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis.

Energy recovery: The product can be applied to a suitable waste incineration plant
for mixed waste.
Energy recovery by incineration in an approved waste incineration plant.
Consider the applicable regulations of the country, the State or local area.
For larger amounts of waste: consult the authorities prior the disposal.

· Europos atliek ų katalogas
15 01 02 plastikinės pakuotės

· Nevalytos pakuot ės:
· Rekomendacija: Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.

Emptied packagings can be disposed in regard to local / national recycling
regulations such as Green Dot Program.

* 14. SKIRSNIS. Informacija apie gabenim ą

· 14.1 JT numeris
· ADR, ADN, IMDG, IATA atkrenta

· 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas
· ADR, ADN, IMDG, IATA atkrenta

· 14.3 Gabenimo pavojingumo klas ė (-s)

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· klas ė atkrenta

· 14.4 Pakuot ės grup ė
· ADR, IMDG, IATA atkrenta

· 14.5 Pavojus aplinkai: Nevartotina.

· 14.6 Specialios atsargumo priemon ės naudotojams Nevartotina.

· 14.7 Nesupakuot ų krovini ų vežimas pagal MARPOL
konvencijos II pried ą ir IBC kodeks ą Nevartotina.

· Transportavimas/kitos nuorodos: Pagal minimas instrukcijas krovinys nepavojingas.

· UN "Model Regulation": atkrenta

* 15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavim ą

· 15.1 Su konkre čia medžiaga ar mišiniu susij ę saugos, sveikatos ir aplinkos teis ės aktai

· Direktyva 2012/18/ES
· Vardinis pavojing ų chemini ų

medžiag ų sąrašas - I PRIEDAS Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· Nacionaliniai normatyvai:
· Papildoma klasifikacija pagal

pavojing ų medžiag ų aprašym ą, II
priedas: jokių

· Veiklos ribojimo nuorodos: jokių

· Vandens taršos klas ė: Iš esmės vandeniui pavojaus nekelia.
· 15.2 Chemin ės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

(Tęsinys 6 psl.)
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16. SKIRSNIS. Kita informacija
Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra pagrindas
sutartiniams teisiniams santykiams.
This product (product group) is due to the current EC Legislation a nonhazardous material. Therefore this document is not
going to be updated on a regular basis.

· Duomen ų suvestin ę sudarantis
skyrius: tesa SE, Quality Management/Environment/Safety

· Asmuo kontaktams : tesa SE: Dr. D. Lamm, Phone: +49-40-88899-2977, Email: dirk.lamm@tesa.com
tesa SE: Dr. A. Koeth, Phone: +49-40-88899-3938, Email: anja.koeth@tesa.com

· Santrumpos ir akronimai: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

· * Lyginant su buvusia versija
pakeisti duomenys   
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