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44.2.2

* SECŢIUNEA 1: Identificarea substan ţei/amestecului şi a societ ăţii/întreprinderii

· 1.1 Element de identificare a produsului

· Denumire comercial ă: tesa 4432
· 1.2 Utiliz ări relevante identificate ale

substan ţei sau amestecului şi
utiliz ări contraindicate Nu există alte informaţii relevante.

· Utilizarea materialului / a
preparatului Adhesive Tape

· Produc ător/furnizor:
tesa SE                               Tel.: +49-40-88899-101
Hugo-Kirchberg-Strasse 1
D-22848 Norderstedt
Germany

· Informa ţii asigurate de: 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 Număr de telefon care poate fi
apelat în caz de urgen ţă:

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

* SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor

· 2.1 Clasificarea substan ţei sau a amestecului
· Clasificarea în conformitate cu

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 Produsul nu este clasificat conform regulamentului privind clasificarea,
etichetarea şi ambalarea (CLP).

· 2.2 Elemente pentru etichet ă
· Etichetarea în conformitate cu

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 nu apare
· Pictograme de pericol nu apare
· Cuvânt de avertizare nu apare
· Fraze de pericol nu apare
· 2.3 Alte pericole 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.

· Rezultatele evalu ării PBT şi vPvB
· PBT: neaplicabil
· vPvB: neaplicabil

* SECŢIUNEA 3: Compozi ţie/informa ţii privind componen ţii

· 3.2 Caracterizarea chimic ă: Amestecuri
· Descriere: 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

· Componente periculoase: nu apare
· SVHC Free of any SVHC substances or < 0.1 %
· Regulamentul (CE) Nr. 648/2004

privind detergen ţii / Etichetarea
con ţinutului not applicable

· Indica ţii suplimentare: Conţinutul exact al textului inidicaţiilor în caz de pericol se deduce din capitolul 16.
(Continuare pe pagina 2 )
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* SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

· 4.1 Descrierea m ăsurilor de prim ajutor
· Indica ţii generale: Nu sînt necesare masuri speciale.
· dup ă inhalare: nu apare
· dup ă contactul cu pielea: In general acest produs nu irită pielea.

Este necesară clătirea cu apă caldă.
· dup ă contactul cu ochii: nu apare
· dup ă înghi ţire: nu apare
· 4.2 Cele mai importante simptome
şi efecte, atât acute, cât şi întârziate Nu există alte informaţii relevante.

· 4.3 Indica ţii privind orice fel de
asisten ţă medical ă imediat ă şi
tratamentele speciale necesare Nu există alte informaţii relevante.

* SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

· 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
· Extinctorul potrivit: CO2, pulbere sau apă gazoasă. Incendiile puternice trebuie stinse cu apă

gazoasă sau cu spumă rezistentă la alcool.
· 5.2 Pericole speciale cauzate de

substan ţa sau amestecul în cauz ă In caz de incendiu se pot forma:
Nitrogen oxide (NOx)
Carbon monoxide (CO)

· 5.3 Recomand ări destinate pompierilor
· Mijloace de protec ţie specifice: Trebuie folosită masca de protecţie respiratorie.

Este interzisă inhalarea gazelor rezultate din explozii sau incendii.

* SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidental ă

· 6.1 Precau ţii personale, echipament
de protec ţie şi proceduri de urgen ţă Nu este necesar.

· 6.2 Precau ţii pentru mediul
înconjur ător: Nu sînt necesare măsuri speciale.

· 6.3 Metode şi material pentru
izolarea incendiilor şi pentru
curăţenie: Curăţare mecanică.

· 6.4 Trimiteri c ătre alte sec ţiuni Nu se formează substanţe periculoase.
Pentru informaţii cu privire la o manipulare sigură vezi capitolul 7.
Pentru informaţii cu privire la echipamentul de protecţie de uz personal vezi
capitolul 8.
Pentru informaţii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea

· 7.1 Precau ţii pentru manipularea în
condi ţii de securitate Nu sînt necesare măsuri speciale.

· Indica ţii în caz de incendiu sau
explozie: Nu sînt necesare măsuri speciale.

· 7.2 Condi ţii de depozitare în condi ţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilit ăţi
· Mod de p ăstrare:
· Condi ţii pentru depozite şi

rezervoare: Nu sînt necesare condiţii speciale.
· Indica ţii cu privire la stocarea

mixt ă: Nu este necesar.
· Alte indica ţii cu privire la condi ţiile

de depozitare: niciuna
(Continuare pe pagina 3 )
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· 7.3 Utilizare final ă specific ă (utiliz ări
finale specifice) Nu există alte informaţii relevante.

* SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protec ţia personal ă

· Indica ţii suplimentare privind
instala ţiile tehnice: Fără date suplimentare, a se vedea punctul 7.

· 8.1 Parametri de control
· Ingredien ţii ale c ăror valori limit ă trebuie ţinute sub control la locurile de munc ă:
· Indica ţii suplimentare: S-au folosit ca bază listele valabile în momentul producţiei.

· 8.2 Controale ale expunerii
· Echipament de protec ţie personal ă:
· Mască de protec ţie: Nu este necesară.
· Protec ţia mîinilor: Nu este necesară
· Protec ţia ochilor: nu este necesar.

SECŢIUNEA 9: Propriet ăţile fizice şi chimice

· 9.1 Informa ţii privind propriet ăţile fizice şi chimice de baz ă
· Indica ţii generale
· Aspect:

Form ă: solid
Culoare: conform denumirii produsului

· Miros: aproape inodor
· Pragul de acceptare a mirosului: Nedefinit.

· Valoare pH: neaplicabil

· Schimbare de stare de agregare
Punctul de topire/punctul de înghe ţare: nedefinit
Punctul ini ţial de fierbere şi intervalul de fierbere: nedefinit

· Punctul de aprindere: neaplicabil

· Inflamabilitatea (solid, gaz): Nedefinit.

· Temperatur ă de aprindere:

Temperatura de descompunere: Nedefinit.

· Temperatura de autoaprindere: Produsul nu este autoinflamabil.

· Propriet ăţi explozive: Produsul nu este explozibil.

· Limite de inflamabilitate:
inferioar ă: Nedefinit.
superioar ă: Nedefinit.

· Presiunea de vapori: neaplicabil

· Densitate: Nedefinită
· Densitatea relativ ă: Nedefinit.
· Densitatea vaporilor: neaplicabil
· Viteza de evaporare neaplicabil

· Solubil în / amestecabil cu:
Apa: insolubil

· Coeficientul de parti ţie: n-octanol/ap ă: Nedefinit.

· Vâscozitatea:
dinamic ă: neaplicabil
cinematic ă: neaplicabil

(Continuare pe pagina 4 )
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· Nivelul solventului:
Solvent organic: 0,0 %

Con ţinut solid: 100,0 %
· 9.2 Alte informa ţii Nu există alte informaţii relevante.

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate

· 10.1 Reactivitate Nu există alte informaţii relevante.
· 10.2 Stabilitate chimic ă
· Descompunere termic ă/ condi ţii de

evitat: Produsul nu se descompune dacă este folosit conform normelor.
· 10.3 Posibilitatea de reac ţii

periculoase Nu se cunosc reacţii periculoase.
· 10.4 Condi ţii de evitat Nu există alte informaţii relevante.
· 10.5 Materiale incompatibile: Nu există alte informaţii relevante.
· 10.6 Produ şi de descompunere

periculo şi: Nu sînt cunoscuţi produşi de descompunere periculoşi.

SECŢIUNEA 11: Informa ţii toxicologice

· 11.1 Informa ţii privind efectele toxicologice
· Toxicitate acut ă Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
· Iritabilitate primar ă:
· Corodarea/iritarea pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
· Lezarea grav ă/iritarea ochilor Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
· Sensibilizarea c ăilor respiratorii sau

a pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
· Informa ţii cu privire la urm ătoarele grupe de efecte posibile:
· Efecte CMR (efect cancerigen, mutagen şi toxic pentru reproducere)
· Mutagenitatea celulelor germinative Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
· Cancerogenitatea Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
· Toxicitatea pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
· STOT (toxicitate asupra organelor
ţintă specifice) – expunere unic ă Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

· STOT (toxicitate asupra organelor
ţintă specifice) – expunere repetat ă Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

· Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

* SECŢIUNEA 12: Informa ţii ecologice

· 12.1 Toxicitate
· Toxicitate acvatic ă: Nu există alte informaţii relevante.
· 12.2 Persisten ţă şi degradabilitate Nu există alte informaţii relevante.
· 12.3 Poten ţial de bioacumulare Nu există alte informaţii relevante.
· 12.4 Mobilitate în sol Nu există alte informaţii relevante.
· Alte indica ţii ecologice:
· Con ţine în conformitate cu

compozi ţia urm ătoarele metale
grele şi compu şi indica ţi în
Directiva 2006/11/CE: Free of heavy metals (Pb, Cd, Hg, Cr6+)

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

· Indica ţii generale: În general nu este periculos
· 12.5 Rezultatele evalu ării PBT şi vPvB
· PBT: neaplicabil
· vPvB: neaplicabil

(Continuare pe pagina 5 )
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· 12.6 Alte efecte adverse Nu există alte informaţii relevante.

* SECŢIUNEA 13: Considera ţii privind eliminarea

· 13.1 Metode de tratare a de şeurilor
· Recomandare: Mici cantităţi de produs pot fi depuse împreună cu resturile menajere.

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.

· Catalogul European al De şeurilor
15 01 02 ambalaje de materiale plastice

· Ambalaje impure:
· Recomandare: Eliminarea reziduurilor conform dispoziţiilor administrative.

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

* SECŢIUNEA 14: Informa ţii referitoare la transport

· 14.1 Nr. UN:
· ADR, ADN, IMDG, IATA nu apare

· 14.2 Denumirea corect ă ONU pentru expedi ţie
· ADR, ADN, IMDG, IATA nu apare

· 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Clasa nu apare

· 14.4 Grup de ambalaj:
· ADR, IMDG, IATA nu apare

· 14.5 Pericole pentru mediul înconjur ător: neaplicabil

· 14.6 Precau ţii speciale pentru utilizatori neaplicabil

· 14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II  la
Conven ţia MARPOL şi cu Codul IBC neaplicabil

· Transport/alte informa ţii: Nici un produs periculos, pe baza regulelor mai sus indicate

· UN "Model Regulation": nu apare

* SECŢIUNEA 15: Informa ţii de reglementare

· 15.1 Regulamente/legisla ţie în domeniul securit ăţii, s ănătăţii şi al mediului specifice (specific ă) pentru substan ţa
sau amestecul în cauz ă

· Directiva 2012/18/UE
· Denumirea substan ţelor

periculoase - ANEXA I nici una dintre substanţele conţinute nu este consemnată

· Regulamente na ţionale:
· Clasificare ulterioar ă conform

Ordonan ţei cu privire la produsele
periculoase, paragraf II: niciuna

· Indica ţii privind limitarea activit ăţii: niciuna

· Clasa de pericol pentru ape: În general nenociv pentru ape.
(Continuare pe pagina 6 )
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· 15.2 Evaluarea securit ăţii chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securităţii chimice.

SECŢIUNEA 16: Alte informa ţii
Datele au fost raportate pe baza cunoştinţelor noastre actuale, nu reprezintă totuşi nici o garanţie pentru caracteristicile
produsului şi nu motivează nici un raport juridic contractual.
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.

· Fişă completat ă de: tesa SE, Quality Management/Environment/Safety
· Interlocutor: 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
· Abrevieri şi acronime: 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

· * Date privitoare la versiunea
anterioar ă modificat ă   
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