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1. A készítmény neve Pattex Power Tape
1.1 Felhasználása: Ragasztó szalag, különböző anyagokhoz (kő, beton, fa, műanyag).

1.2 Gyártó cég: Supertape BV, Nijverheidsweg 35

4870 AA Etten-Leur

The Netherlands

Telefon: +31 (0) 76-5026666 Fax: +31 (0) 76-5035232

1.3 Forgalmazó cég: Henkel Magyarország Kft Ragasztástechnika

1113 Budapest, Dávid F. utca 6

Telefon: +36-1-372-5555 Fax: +36-1-372-0200

1.4 Sürgősségi telefon: ETTSZ: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Tel.: 06-80-20-11-99

2. Összetétel
A termék általános kémiai leírása: textilerősítésű polietilén szalag, kőre, betonra, fára, műanyagokra jól

tapadó szintetikus gumi ragasztóréteggel ellátva.

A készítmény bázis összetevője: szintetikus gumi.

Veszélyes összetevők: nincsenek.

3. Veszélyesség szerinti besorolás
A 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet alapján nem jelölésköteles. 

4. Elsősegélynyújtás
Belélegzés esetén: nem jellemző

Bőrrel való érintkezés esetén: Vízzel és szappannal lemosni.

Szembe jutás esetén: nem jellemző

5. Tűzveszélyesség
Megfelelő tűzoltó szerek: minden szokásos tűzoltó szer használható.

Tűzoltó szerek, melyeket biztonsági okokból egyéb tűzoltási célra nem szabad használni: nincs

Maga az anyag vagy készítmény által okozott speciális expozíciós veszélyek, égéstermékek, keletkező

gázok: szénmonoxid, széndioxid, füst.

Speciális védőfelszerelés tűzoltóknak: megfelelő védőfelszerelés t kell viselni.

6. Óvintézkedés baleset esetén
Személyekre vonatkozó óvintézkedések: nincs szükség különleges intézkedésekre.

Környezetre vonatkozó óvintézkedések: nem szükségesek.

7. Kezelés és tárolás
Kezelés: Nem szükséges külön intézkedés. Szembe jutása kerülendő.

Tárolás: Hűvös, száraz helyen napsugárzástól védve.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei
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Kiegészítő tudnivalók a műszaki berendezések tervezéséhez: nincsenek.

Munkahelyre vonatkozó, ellenőrizendő határértékkel rendelkező alkotórészek: nincsenek

Légzésvédelem: normál körülmények között nem szükséges.

Kézvédelem: normál körülmények között nem szükséges

Szemvédelem: normál körülmények között nem szükséges

Bőrvédelem: normál körülmények között nem szükséges

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
Megjelenési forma: szalag (tekercs)

Szín: fekete, ezüst, fehér

Szag: enyhe gumiszag

pH: nem alkalmazható

Forráspont/forrási hőmérséklet tartomány: nem alkalmazható

Öngyulladás: nem alkalmazható

Tűzveszélyesség:

Robbanásveszélyes tulajdonságok:

Gőznyomás: nem illékony anyag

Relatív sűrűség: 0.93 g/cm3

Oldékonyság: vízben: nem számottevő

10. Stabilitás és reakciókészség
Szakszerű kezelés és tárolás esetén veszélyes reakció nem ismert.

Kerülendő helyzetek: Rendeltetésszerinti felhasználás esetén nincsenek. Magas hőmérséklet kerülendő.

Kerülendő anyagok: Oxidációt elősegítő anyagok, pl. kobalt naftenát vagy erős oxidálószerek pl.

peroxidok. Felmelegedést, tüzet okozhatnak.

Veszélyes bomlástermékek: 300°C-on egészségre ártalmas, könnyen gyulladó gőzök keletkezhetnek.

11. Toxikológiai adatok
Az anyag szakszerű használata esetén egészségkárosodást nem figyeltek meg.

12. Ökotoxicitás
Perzisztencia és lebomlási képesség: nincs információ

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás
A hulladék kezelése és megsemmisítése a helyi hatóságok felügyeletével történjen.

EWC kódszáma a 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet szerint 200128.

De, az érvényes EWC kódok, általában nem a termékre vonatkoznak, hanem főként a hulladék eredetére.

A különböző felhasználási területek miatt a gyártó nem tudja pontosan meghatározni az EWC kódot.

Probléma esetén, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

14. Szállításra vonatkozó előírások
Az RID/ADR, GGVS/GGVE, ADNR, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR értelmébe nem minősül veszélyes

árunak.

15. A szabályozási információk
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A 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet alapján nem jelölésköteles. 

16. Egyéb
A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják, és

semmiféle jogviszony alapjául nem szolgálnak.
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