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BIZTONSÁGI ADATLAP
1.

A készítmény neve:
Típusszám: 57024
57025
57026
57027
57028
57038
57043
57045
5710
57104

tesa Klebstift stark+ sauber 8831-Ragasztó stift, erős+ átlátszó
10 g
10 g
20 g
20 g
40 g
25 g (S Blister csomagolás)
8g
15 g
12 g (Blister csomagolás)
20 g (Blister csomagolás)

A készítmény rendeltetése: ragasztó

2.

Gyártó cég neve:

tesa AG
Quickbornstr. 24
D-20253 Hamburg

Forgalmazó cég neve:
cím:
telefon:

tesa tape Kft
1128. Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.
457-3960
fax: 214-0017

Összetétel:
Kémiai jellemzés: vizes bázisú ragasztó, polimer gyanta és nátriumsztearát

Veszélyes anyag: nem tartalmaz
3.

4.

Veszélyesség szerinti besorolás:

Veszélyjel:
Besorolás:

a termék nem veszélyes
a besorolás megfelel az érvényes EU besorolásnak, kiegészítve az
szakirodalom és a cég adataival

Elsősegélynyújtás:
Általános utasítás
Belégzés esetén:
Bőrre jutáskor:

különösebb intézkedést nem igényel
nem szükséges
meleg vízzel lemosni

Szembe jutás esetén: öblítsük ki a szemet – legalább 10-15 percen át – bő folyóvízzel, a
szemhéjszélek széthúzása mellett.

5. Tűzveszélyesség
Alkalmazható oltóanyag: CO2, oltópor, vagy vízpermet.
Nagy kiterjedésű égés esetén vízpermet, vagy alkoholálló hab

tesa Klebstift
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Az égést következtében keletkező veszélyes anyagok, keletkező gázok:
Nitrogénoxid
Szénmonoxid
Különleges védőfelszerelés:

6.

különleges adatok nem ismertek

Óvintézkedés baleset esetén
Személyi védelem:
Környezetvédelem:

nem szükséges
intézkedést nem igényel

Tisztítási eljárás:
mechanikusan feltakarítható
Kiegészítő intézkedés: veszélyes anyag nem szabadul fel

7.

Kezelés és tárolás
Kezelés:
Biztonságos környezetre
vonatkozó utasítások:

szakszerű használat mellett nem szükséges

Tűz-és robbanásvédelmei
utasítások:
szakszerű használat mellett nem szükséges
Tárolás:
Raktározási követelmények:
Együttes tárolási utasítás:
További tárolási előírás:

8.

nincs különösebb követelmény
nem szükséges
nincs

Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei
Utasítások a technikai létesítményekhez és berendezésekhez:
Nincsenek további adatok, lásd 7. pontot
Megengedett munkahelyi határértékek:
Kiegészítő utasítás: az érvényes listák adatai alapján készült
Személyi védelem
Általános védelmi és higiéniai óvintézkedések:
A vegyi anyagokra vonatkozó környezetvédelmi előírásokat be kell tartani
Légzésvédelem:
Kézvédelem:
Szemvédelem:

nem szükséges
nem szükséges
áttöltésnél védőszemüveg ajánlott

tesa Kleberstift

9.

Fizikai-kémiai jellemzők
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Fizikai állapot:

10.

halmazállapot:
szag:
szín:

szilárd
jellegzetes
fehér

Olvadáspont:
Forráspont:
Lobbanáspont:
Öngyulladás:
Robbanásveszély:

nem ismert
o
100 C
nem alkalmazható
öngyulladás nem következik be
a készítmény nem robbanás veszélyes

Sűrűség,20 o C-on:
Oldhatóság:

1-. 1,1 g/cm
keverhető

Oldószer tartalom:
Szerves oldószer.
Szárazanyag:

0,0 %
100,0 %

3

Stabilitás és reakciókészség
Termikus bomlás/Elkerülendő körülmény:
Veszélyes reakciók:
Veszélyes bomlástermékek::

11.

szakszerű használat esetén nincs
veszélyes reakció nem ismert
veszélyes bomlástermék nem ismert

Toxikológiai adatok
Elsődleges irritáció:
- bőrön :
irritatív hatása nem ismert
- szembe jutva:
irritatív hatása nem ismert
Szenzibilizáló hatás:

nem ismert

Kiegészítő toxikológiai információ:
a termék nem jelölés köteles az érvényes EU előírások alapján. Tudomásunk és információink
szerint a termék szakszerű használata esetén , egészség károsító hatása nincs.

12.

Ökotoxicitás
Általános utasítás:
Vízminőség-veszélyesség osztálya: WGK 1,(saját besorolás), gyengén veszélyezteti a vizeket
Hígítás nélkül, nagyobb mennyiségben a talajba, a vizekbe, vagy a csatornába engedni nem
szabad

tesa Klebstift
13.

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás
Ajánlás:
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Kis mennyiségben a háztartási hulladékkal ártalmatlanítani
EWC kód: 08 04 10 Ragasztó és tömítőanyagok, egyidejűleg kikerülnek a
08 04 09 alól
Kiürült csomagolóanyag:
Ajánlás:

megsemmisítésénél a helyi szabályok szerint kell eljárni

A felhasználás során keletkező szennyvíz minőségének élővízbe bocsátás esetén a 3/1984.
(II.7.) OVH ill. a 33/1993. (XII.23.) KTM, közcsatornába bocsátás esetén a 4/1984. (II.7.)
OVH illetve a 34/1993. (XII.23.) KTM rendelkezéseknek kel megfelelnie.

14.

Szállításra vonatkozó előírások
Szállítás/további adatok: a szállítási előírások szerint nem minősül veszélyes árunak

15.

Szabályozási információk

A környezetre és a vegyi anyagokra vonatkozó előírások betartandók:
A termék az EU szabályok szerint nem veszélyes.
Vízveszélyesség:

WGK 1(saját besorolás), gyengén veszélyezteti a vizeket

1997. évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről
25/2000. (VII.26.) GM-FVM rendelet az előre csomagolt termékek kiszerelési méreteiről
Módosított 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről és vonatkozó NM, MüM rendeletei.
25/2000.(IX. 30.)EüM-SZCSM. rend. a munkahelyek kémiai biztonságáról.
Vízszennyezés
3/1984. (II. 7.) OVH ill. 33/1993. (XII. 23.) KTM rendelet
4/1984. (II. 7.) OVH ill. 34/1993. (XII. 23.) KTM rendelet

16.

Egyéb

A feltüntetett adatok a mai tudásunkon alapulnak. A célja ezen adatlapnak a termékek
leírása a biztonsági elvárások szempontjából. Az adat nem jelent semmi garanciát a termék
tulajdonságaival kapcsolatban. Termékeink felhasználói felelősek a hatályos jogszabályok
és szabályozások figyelembe vételéért.

