BIZTONSÁGI ADATLAP
AXTCSZEA001

Öntapadó alumínium ragasztószalag

TERMÉK KÓD: AXTCSZEA001

MEGNEVEZÉS: ÖNTAPADÓ ALUMÍNIUM RAGASZTÓSZALAG (BP ALUTAPE MTS 50µ)
1. Az anyag /készítmény és a vállalat/ vállalkozás azonosítása:
Megnevezés:

50 mikron vastagságú alumínium ragasztószalag

Gyártó/forgalmazó neve:

Bio-Pack s.l. / Farix Kft.
Barcelona
Budapest

CAS/EINECS szám:

N/A

Megjelenési forma:

Alumínium ragasztószalag tekercsben

2. A veszélyek azonosítása:
Az alumínium fólia egyik fele gyanta és akrilát polimer tartalmú ragasztóval van bevonva,
polietilén bevonatú szilikon papírral van levédve, és feltekercselve.
CHIP Rendelet vagy EC 91/325 és 67/548 Irányelv alatt nem osztályozható.
3. Összetétel / tájékoztatás az alkotórészekről:
Általános:

Azon termékek, amelyek önmagukban veszélyesnek minősülnek,
termékbe beépítve általában nem veszélyesek. A szalag normális
körülmények között nem minősül veszélyesnek.

4. Elsősegélynyújtási intézkedések:
Szájba jutva:

Nem használható játékok készítéséhez. Nem szabad lenyelni.

Szembe jutva:

Kerülni kell a szemmel való kontaktust.

Bőrrel érintkezve:

Irritációt okozhat az érzékeny bőrűeknek. A védő fólia eltávolításánál
vágásokat okozhat.

Véletlen lenyelés, szem kontaktus vagy kitartó bőrirritáció esetén orvoshoz kell fordulni.
5. Tűzvédelmi intézkedések:
Oltóanyag:

Víz vagy bármilyen más oltóanyag.

Különleges óvintézkedések:

A ragasztó égésekor mérgező füst keletkezhet. Ebben az esetben
légző készülékre lehet szükség.
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6. Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén:
Össze kell gyűjteni és megfelelő konténerekbe tárolni ártalmatlanítás
végett.
7. Kezelés és tárolás:
Hosszas raktározásnál ügyelni kell, hogy a ragasztószalag ne oxidálódjon. Megfelelő hőmérsékleten
kell tárolni és védeni kell a portól, nedvességtől, a direkt napfénytől valamint a korrodáló és feloldó
gázoktól.
Minőségét megőrzi 2 évig, amennyiben a tárolás 15 és 25°C között és ± 50% relatív páratartalom mellett
történik. Ez az idő csökkenhet, nem megfelelő tárolás esetén.
A védőfólia eltávolítására nem szabad vágó éleket használni.
8. Az expozíció korlátozása és ellenőrzése / személyi védőfelszerelések:
Megfelelő személyes higiéniát kell alkalmazni a szalag használata esetén. Kötelező kezet mosni
használat után, és főleg evés előtt. A szalag nem volt tesztelve bőrrel történő hosszas érintkezésre
ezért nem lehet használni, mint ragtapaszt vagy kézvédő tapaszt.
Az érzékeny bőrűeknek megfelelően kell védekezniük a szalag használata esetén pl. kézvédő
krém vagy védőkesztyű használatával.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:
Nem releváns
10. Stabilitás és reakcióképesség:
Kémiai stabilitás:

Stabil.

Elkerülendő:

Direkt hő vagy napsütés.

Kémiailag elkerülendő:

Szénhidrogén oldószerek.

Veszélyes bomlástermékek: Égéskor szénmonoxid képződhet.

11. Toxikológiai információk:
Fizikai, kémiai valamint egészségügyi hatása alapján nem besorolható.
12. Ökológiai információk:
Nem káros a környezetre.
Vízben nehezen oldódik.
Biológiai lebomlás lassú.
13. Ártalmatlanítási útmutató:
A helyi, nem veszélyes anyagokat gyűjtő hulladéktárolóba lehet elhelyezni.
Elégetni csak megfelelő füstelszívással rendelkező helyen lehet.
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14. Szállítási információk:
Nem veszélyes anyag, IMDG vagy ADR rendelet alatt nem besorolható.
15. Szabályozási információk:
EC Osztályozás: A 91/325/EC,67/548/EC Irányelv, és a CHIP Rendelet
értelmében nem besorolható.
EC jelzés:

Nem szükséges

R mondatok:

Nincs

S mondatok:

Nincs

16. Egyéb információk:
A fent megadott adatok, ajánlások, információk a legjobb tudásunkon, tapasztalatainkon alapulnak, azokat
jóhiszeműen közöljük. A javasolt folyamatok általánosan elfogadottak, ugyanakkor minden felhasználónak
magának kell megállapítania termék megfelelőségét a kívánt cél elérése érdekében.
Sem a gyártó, sem hivatalos képviseletei nem vállalnak felelősséget az anyagok nem megfelelő, helytelen
használatának következményeiért. A biztonsági adatlap csak az adott termékre vonatkozik, ha más termék
komponenseként használják, az adatlap érvényét veszti.

Az adatlap a gyártó cég BIO-Pack s.l adatlapja alapján került (FARIX Kft által.) kiállításra, amely gondos vizsgálatokon alapul.
A felhasználó kizárólag felelős a termék nem megfelelő használatából származó következményekért.
Jelen adatlap az EC 91/155 Irányelv alapján készült.
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