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1. IEDAĻA. Vielas/mais ījuma un uz ņēmējsabiedr ības/uzņēmuma identific ēšana

· 1.1 Produkta identifikators

· Produkta nosaukums tirg ū: tesa 4432
· 1.2 Vielas vai mais ījuma attiec īgi

apzin ātie lietošanas veidi un t ādi,
ko neiesaka izmantot Nav pieejama cita būtiska informācija.

· Vielas/ prepar āta pielietojums Adhesive Tape
· Ražotājs/ pieg ādātājs:

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

· Inform ācijas sniedz ējs: 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 Tālruņa numurs, kur zvan īt
ārkārtas situ ācij ās:

tesa SE, Hugo-Kirchberg-Str. 1, D-22848 Norderstedt
Security Center Phone +49-40-88899-0
                                 or +49-40-88899-9111

* 2. IEDAĻA. B īstam ības apzin āšana

· 2.1 Vielas vai mais ījuma klasific ēšana
· Klasifik ācija saska ņā ar Regulu

(EK) Nr. 1272/2008 Šā produkta klasifikācija atbilstoši CLP regulai nav veikta.

· 2.2 Etiķetes elementi
· Marķēšana saska ņā ar Regulu  (EK)

Nr. 1272/2008 iztrūkst
· Bīstam ības piktogrammas iztrūkst
· Sign ālvārds iztrūkst
· Bīstam ības apz īmējumi iztrūkst
· 2.3 Citi apdraud ējumi 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 un vPvB ekspert īzes rezult āti
· PBT: Nav pielietojams.
· vPvB: Nav pielietojams.

* 3. IEDAĻA. Sast āvs/inform ācija par sast āvda ļām

· 3.2 Ķīmiskais raksturojums: Mais ījumi
· Apraksts: 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

· Bīstamie komponenti: iztrūkst
· SVHC Free of any SVHC substances or < 0.1 %
· Regula (EK) Nr. 648/2004 par

mazgašanas lidzekliem / Sast āvda ļu
marķēšana not applicable

· Papildu inform ācija: Šo riska frāžu jeb bīstamības pakāpes apzīmējumu formulējumu skatīt 16.nodaļā.
(Turpinājums 2.lpp.)
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* 4. IEDAĻA. Pirm ās pal īdzības pas ākumi

· 4.1 Pirm ās pal īdzības pas ākumu apraksts
· Visp ārējas nor ādes: Nav nepieciešami nekādi īpaši pasākumi.
· Pēc ieelpošanas: iztrūkst
· Pēc saskares ar ādu: Parasti produkts nekairina ādu.

Noskalot siltā ūdenī.
· Pēc nok ļūšanas ac īs: iztrūkst
· Pēc nor īšanas: iztrūkst
· 4.2 Svar īgākie simptomi un ietekme

- akūta un aizkav ēta Nav pieejama cita būtiska informācija.
· 4.3 Norāde par nepieciešamo

neatliekamo medic īnisko pal īdzību
un īpašu apr ūpi Nav pieejama cita būtiska informācija.

* 5. IEDAĻA. Ugunsdz ēsības pas ākumi

· 5.1 Ugunsdz ēsības l īdzek ļi
· Piemērotie dz ēšanas l īdzek ļi: Co2, dzēšamais pulveris vai ūdens strūkla. Lielāku degšanu apkarot ar ūdens

strūklu vai ar alkoholnoturīgām putām.
· 5.2 Īpaša vielas vai mais ījuma

izrais īta b īstam ība Ugunsgrēka gadījumā var izdalīties:
Nitrogen oxide (NOx)
Carbon monoxide (CO)

· 5.3 Ieteikumi ugunsdz ēsējiem
· Īpašais aizsargapr īkojums: Uzlikt gāzmasku.

Neieelpot eksplozijas un deguma gāzes.

* 6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas nopl ūdes gad ījumos

· 6.1 Individu ālās droš ības pas ākumi,
aizsardz ības l īdzek ļi un proced ūras
ārkārtas situ ācij ām Nav nepieciešams.

· 6.2 Vides droš ības pas ākumi: Nav nepieciešami īpaši pasākumi.
· 6.3 Ierobežošanas un sav ākšanas

paņēmieni un materi āli: Mehāniski savākt.
· 6.4 Atsauce uz cit ām ieda ļām Bīstamas vielas neizdalās.

Informāciju par darba drošību skatīt 7.nodaļā.
Informāciju par personīgo aizsargaprīkojumu skatīt 8.nodaļā.
Informāciju par atkritumu likvidāciju skatīt 13.nodaļā.

7. IEDAĻA. Lietošana un glab āšana

· 7.1 Piesardz ība drošai lietošanai Nav nepieciešami īpaši pasākumi.
· Norādes aizsardz ībai pret degšanu

un eksploziju: Nav nepieciešami kādi īpaši pasākumi.

· 7.2 Drošas glab āšanas apst ākļi, tostarp visu veidu nesader ība
· Uzglab āšana:
· Pras ības, k ādām jāatbilst

uzglab āšanas telp ām un tvertn ēm: Īpašu prasību nav.
· Norādes par vair āku vielu kop ēju

uzglab āšanu: Nav nepieciešams.
· Citi uzglab āšanas nosac ījumi: Nav.
· 7.3 Konkr ēts(-i) galalietošanas

veids(-i) Nav pieejama cita būtiska informācija.
(Turpinājums 3.lpp.)
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* 8. IEDAĻA. Iedarb ības p ārvald ība/individu ālā aizsardz ība

· Papildu inform ācija par tehnisko
iekārtu izveidošanu: Nav citu datu, skat. 7.punktu.

· 8.1 Pārvald ības parametri
· Sastāvda ļas, kuru robežv ērt ības ir kontrol ējamas attiec īgajā darba viet ā:
· Papildu inform ācija: Pamatā tika izmantoti sastādīšanas laikā spēkā esošie saraksti.

· 8.2 Iedarb ības p ārvald ība
· Person īgais aizsargapr īkojums:
· Elpošanas ce ļu aizsardz ība: Nav nepieciešams.
· Roku aizsardz ība: Nav nepieciešams
· Acu aizsardz ība: Nav nepieciešams.
· Ķermeņa aizsardz ība: Not required.

9. IEDAĻA. Fizik ālās un ķīmisk ās īpaš ības

· 9.1 Inform ācija par fizik ālajām un ķīmiskaj ām pamat īpaš ībām
· Visp ārēji dati
· Izskats:

Forma: Ciets
Krāsa: Atbilstoši produkta apzīmējumam

· Smarža: Gandrīz bez smakas
· Smaržas slieksnis: Nav noteikts.

· pH vērt ība: Nav pielietojams.

· Stāvok ļa maiņa
Kušanas/sasalšanas temperat ūra: Nav noteikts.
Viršanas punkts un viršanas temperat ūras diapazons: Nav noteikts.

· Uzliesmošanas temperat ūra: Nav pielietojams.

· Uzliesmojam ība (ciet ām viel ām, gāzēm): Nav noteikts.

· Aizdegšan ās temperat ūra:

Noārd īšanās temperat ūra: Nav noteikts.

· Pašaizdegšan ās temperat ūra: Produkts neaizdegas pats no sevis.

· Sprādzienb īstam ība: Produkts nav sprādzienbīstams.

· Eksplozijas robežas:
Apakš ējā: Nav noteikts.
Augš ējā: Nav noteikts.

· Tvaika spiediens: Nav pielietojams.

· Bl īvums: Nav noteikts.
· Relat īvais bl īvums Nav noteikts.
· Tvaiku bl īvums Nav pielietojams.
· Iztvaikošanas ātrums Nav pielietojams.

· Šķīdība/ mais īšanās sp ēja ar
ūdeni: Nešķīstošs.

· Sadal ījuma koeficients: n-oktanols/ ūdens: Nav noteikts.

· Viskozit āte:
dinamisk ā: Nav pielietojams.
kinem ātisk ā: Nav pielietojams.

(Turpinājums 4.lpp.)
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· Šķīdin ātāja saturs:
Organiskie š ķīdin ātāji: 0,0 %

Cieto da ļiņu saturs: 100,0 %
· 9.2 Cita inform ācija Nav pieejama cita būtiska informācija.

10. IEDAĻA. Stabilit āte un rea ģētsp ēja

· 10.1 Reaģētsp ēja Nav pieejama cita būtiska informācija.
· 10.2 Ķīmisk ā stabilit āte
· Termisk ā sadal īšanās/ apst ākļi, no

kuriem j āizvair ās: Nesadalās, ja pielieto atbilstoši nosacījumiem.
· 10.3 Bīstamu reakciju iesp ējam ība Nav zināmas bīstamas reakcijas.
· 10.4 Apst ākļi, no kuriem j āvairās Nav pieejama cita būtiska informācija.
· 10.5 Nesader īgi materi āli: Nav pieejama cita būtiska informācija.
· 10.6 Bīstami no ārd īšanās produkti: Nav zināmi bīstami sadalīšanās produkti.

11. IEDAĻA. Toksikolo ģiskā inform ācija

· 11.1 Inform ācija par toksikolo ģisko ietekmi
· Akūta toksicit āte Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
· Prim ārā kairin ājuma iedarb ība:
· Kod īgums/kairin ājums ādai Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
· Nopietns acu boj ājums/kairin ājums Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
· Elpce ļu vai ādas sensibiliz ācija Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
· CMR ietekmes (kancerog ēnums un mutag ēnums un toksiskums reprodukt īvai funkcijai).
· Mikroorganismu š ūnu mut ācija Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
· Kancerog ēnums Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
· Toksicit āte reprodukt īvajai sist ēmai Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
· Toksiskas ietekmes uz īpašu

mērķorg ānu vienreiz ēja iedarb ība Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
· Toksiskas ietekmes uz īpašu

mērķorg ānu atk ārtota iedarb ība Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
· Bīstam ība ieelpojot Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

* 12. IEDAĻA. Ekolo ģiskā inform ācija

· 12.1 Toksicit āte
· Ūdeņu toksiskums: Nav pieejama cita būtiska informācija.
· 12.2 Notur ība un sp ēja no ārd īties Nav pieejama cita būtiska informācija.
· 12.3 Bioakumul ācijas potenci āls Nav pieejama cita būtiska informācija.
· 12.4 Mobilit āte augsn ē Nav pieejama cita būtiska informācija.
· Cita ekolo ģijas inform ācija:
· Atbilstoši recept ūrai satur š ādus

smagos met ālus un savienojumus
no ES (EK) direkt īvas Nr.2006/11/
EK: Free of heavy metals (Pb, Cd, Hg, Cr6+)

Free of Polybrominated Biphenyls (PBBs) and Polybrominated Diphenyl Ethers
(PBDEs) according to RoHS Directive.

· Visp ārējie nor ādījumi: Pamatā ūdeni neapdraud.
· 12.5 PBT un vPvB ekspert īzes rezult āti
· PBT: Nav pielietojams.
· vPvB: Nav pielietojams.
· 12.6 Citas nelabv ēlīgas ietekmes Nav pieejama cita būtiska informācija.

(Turpinājums 5.lpp.)
 LV 



Lpp.: 5/6

Droš ības datu lapa
atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Iespiešanas datums: 10.03.2017 Labojums: 10.03.2017Versijas numurs 28

Produkta nosaukums tirg ū: tesa 4432

(Turpinājums 4.lpp.)

44.2.2

* 13. IEDAĻA. Apsv ērumi saist ībā ar apsaimniekošanu

· 13.1 Atkritumu apstr ādes metodes
· Ieteikums: Mazākus daudzumus var deponēt kopā ar sadzīves atkritumiem.

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.

· Eiropas atkritumu katalogs
15 01 02 plastmasas iepakojums

· Neatt īrītie iesai ņojumi:
· Ieteikums: Likvidēšana atbilstoši oficiāliem noteikumiem.

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

* 14. IEDAĻA. Inform ācija par transport ēšanu

· 14.1 ANO numurs
· ADR, ADN, IMDG, IATA iztrūkst

· 14.2 ANO sūtīšanas nosaukums
· ADR, ADN, IMDG, IATA iztrūkst

· 14.3 Transport ēšanas b īstam ības klase(-es)

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· klase iztrūkst

· 14.4 Iepakojuma grupa
· ADR, IMDG, IATA iztrūkst

· 14.5 Vides apdraud ējumi: Nav pielietojams.

· 14.6 Īpaši piesardz ības pas ākumi lietot ājiem Nav pielietojams.

· 14.7 Transport ēšana bez taras atbilstoši MARPOL II
pielikumam un IBC kodeksam Nav pielietojams.

· Transports/ cita inform ācija: Saskaņā ar iepriekš minētiem noteikumiem prece nav bīstama.

· UN "Model Regulation": iztrūkst

* 15. IEDAĻA. Inform ācija par regul ējumu

· 15.1 Droš ības, vesel ības jomas un vides noteikumi/normat īvie akti, kas īpaši attiecas uz viel ām un mais ījumiem

· Direkt īva 2012/18/ES
· Konkr ētas b īstam ās vielas - I

PIELIKUMS Nesatur nevienu no sastāvdaļām

· Nacion ālie noteikumi:
· Papildu iedal ījums saska ņā ar

bīstamo vielu saraksta II. pielikumu: nav

· Norādījumi attiec ībā uz
nodarbin ātības ierobežojumiem: nav

· Ūdens apdraud ējuma klase: Pamatā neapdraud ūdeni.
· 15.2 Ķīmisk ās droš ības

novērtējums: Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts.
(Turpinājums 6.lpp.)
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16. IEDAĻA. Cita inform ācija
Dati balstīti uz mūsu šībrīža atziņām, taču tie negarantē produkta īpašības un nevar būt par pamatu likumiskām
līgumattiecībām.
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.

· Droš ības instrukcijas izstr ādātājs: tesa SE, Quality Management/Environment/Safety
· Kontaktpersona: 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
· Saīsin ājumi un akron īmi: 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

· * Dati, attiec ībā pret s ākuma versiju,
ir main īti   
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