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I. Продукт 

Призначення Продукт призначений для з’єднань, що потребують склеювання, 
герметизації, ізоляції, а також для тимчасового ремонту виробів та 
упаковки, ремонту в автомобілі, на дачі, спортивного та 
туристичного інвентарю, сантехніки та інших побутових предметів.  

Виробник Шанхай Янган Адгезів Продактс Ко, Лтд, 
Китай, Шанхай, вул. Канггонг, 15, Жуяяо Індастріал Зо Кінглу 
Дістрікт. 

II. Склад / Відомості про складники 

Загальний хімічний 
опис 

Універсальна клейка сріблясто-сіра стрічка з нижнім шаром із 
поліетиленової плівки, на тканинній основі, із нанесеним клеєм-
розплавом білого кольору, із постійною липучістю. 

Склад Тканинна основа, поліетилен, каучук, смоли.  

Декларація про 
небезпечні елементи 

 

Номер CAS або 
ін. код 

Назва матеріалу чи речовини % на вагу 

Різний Поліетиленова плівка 45–50 

Різний Термопластичний SIS-
еластомерний клей 

40–45 

Різний Бавовняна тканина 10–15 

III. Ідентифікація небезпеки продукту 

Продукт не є небезпечним при правильному, відповідно до інструкції, використанні.  

Після вдихання  У разі термічного розпаду випари з нагрітого матеріалу можуть 
викликати подразнення дихальної системи. 

Симптоми можуть включати кашель, чхання, виділення з носа, 
головний біль, хрипоту, біль у носі та горлі. 

Контакт зі шкірою Під час застосування продукту контакт зі шкірою не викликає 
серйозного подразнення. 

Контакт з очима  При правильному застосуванні продукту контакт з очима не 
відбувається. 

IV. Опис заходів із надання першої допомоги  

Після вдихання  При появі симптомів вивести потерпілого на свіже повітря. У разі 
збереження симптомів звернутися до лікаря. 
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Контакт зі шкірою Надання першої допомоги не потрібне. 

Контакт з очима  Надання першої допомоги не потрібне. 

Ковтання  Надання першої допомоги не потрібне. 

V. Протипожежні заходи 

Засоби 
пожежогасіння 

Для гасіння пожеж класу А (наприклад, вода, піна). 

Засоби 
пожежогасіння, які не 
можна застосовувати 

Немає. 

Спеціальне 
оснащення для 
пожежних 

Не вимагається. 

Особливі небезпечні 
впливи, які виникають 
від самого продукту, 
продуктів згорання 
або висхідних газів 

Немає.  

VI. Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 

Заходи в разі 
випадкового витоку  

Не застосовуються. 

VII. Застосування та зберігання 

Застосування Не ковтати. За нормальних умов застосування продукт не виділяє 
небезпечних речовин і не впливає на довкілля. 

Зберігання Зберігати подалі від джерел тепла та дії прямого сонячного світла. 

Берегти від дітей!  

VIII. Засоби контролю впливу / Засоби індивідуального захисту 

Компоненти з 
питомими 
параметрами для 
робочих місць 

Немає.  

Рекомендації за 
змістом засобів 
захисту 

Спеціальні заходи не вимагаються. 
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Захист очей/обличчя Не застосовується. 

Захист шкіри Не застосовується. Зазвичай рукавички не потрібні. Слід уникати 
тривалого або повторного контакту зі шкірою. 

Захист органів 
дихання 

Виділень у повітряне середовище в кількостях, за яких необхідне 
використання засобів захисту органів дихання, не відбувається (за 
нормальних умов застосування продукту).  

Запобігання ковтанню Не застосовується. 

IX. Фізичні та хімічні властивості 

Загальна інформація 

Фізичний стан Стрічка з нижнім шаром із поліетиленової плівки, на тканинній 
основі, із нанесеним клеєм-розплавом білого кольору, із постійною 
липучістю. 

Колір Сріблясто-сірий. 

Фізичні та хімічні характеристики 

Стійкість Стійка речовина. 

Температура 
самозаймання 

+150–170 °С. 

Температура спалаху +110–140 °С. 

X. Стабільність та хімічна активність 

Умови, яких слід 
уникати 

Немає.  

Матеріали, яких слід 
уникати 

Немає.  

Небезпечна 
полімеризація 

Немає.  

Небезпечні продукти 
розпаду 

Монооксид та диоксид вуглецю не встановлені.  

XI. Вказівки щодо утилізації 

Утилізація продукту Здійснюється відповідно до розпоряджень місцевих органів 
управління. 
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Утилізація 
забрудненого 
пакування 

Не застосовується. 

XII. Порядок класифікації та маркування 

Класифікація та 
маркування /  

Попереджувальне 
маркування 

Продукт не відноситься до небезпечних вантажів. 

Національні приписи Відсутні. 

Буквене маркування і 
позначення 
небезпечності 
продукту 

Правила обов'язкового маркування не поширюються на продукт. 

XIII. Інша інформація 

Наведені дані базуються на поточному рівні наших знань та стосуються продукту в тому стані, 
у якому його постачають. Наші продукти описуються з точки зору вимог техніки безпеки і, 
відповідно, не означають гарантію певних властивостей продукту. 

 


