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I. Продукт 

Призначення Продукт призначений для склеювання різних матеріалів (наприклад, 
каменю, бетону, деревини та полімерних матеріалів); застосовується 
для з’єднань, що потребують високої міцності та еластичності. 
Підходить для герметизації, захисту, кріплення, а також для 
внутрішніх і зовнішніх реставраційних робіт, забезпечує високу 
адгезію навіть до вологих непористих поверхонь (за умови 
достатнього тиску та часу витримки).  

Виробник ППМ Індастріз СпА,  

Віа Г. Терці ді С. Агата, 23, 24030, Брембате Сопра (Бергамо), Італія.  

II. Склад / Відомості про складники 

Загальний хімічний 
опис 

Клейка стрічка. 

Склад Тканинна основа, поліетилен, синтетичний каучук, смоли. 

Декларація про 
небезпечні елементи 

Не містить небезпечних речовин, що перевищують межі директиви 
ЄС. 

III. Ідентифікація небезпеки продукту 

Продукт не є небезпечним у рамках тлумачення чинних основних вказівок ЄС до препаратів. 

IV. Опис заходів із надання першої допомоги  

Після вдихання  При появі симптомів вивести потерпілого на свіже повітря. У разі 
збереження симптомів звернутися до лікаря. 

Контакт зі шкірою Після контакту з клейкою стороною стрічки звернутися до лікаря. 

Контакт з очима  Після контакту з клейкою стороною стрічки звернутися до лікаря. 

При ковтанні Прополоскати рот. Випити склянку води. У разі виникнення 
негативних наслідків для здоров'я звернутися до лікаря.  

V. Протипожежні заходи 

Засоби 
пожежогасіння 

Придатні всі засоби пожежогасіння. 

Засоби 
пожежогасіння, які не 
можна застосовувати 

Немає.  

Спеціальне 
оснащення для 

Автономні дихальні засоби.  
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пожежних 

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

Монооксид вуглецю, оксиди вуглецю. 

VI. Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 

Заходи в разі 
випадкового витоку  

Зібрати рулони, знову їх спакувати, а пошкоджений матеріал 
направити на утилізацію відповідно до чинного законодавства. 

VII. Застосування та зберігання 

Застосування Під час роботи з продуктом жодні конкретні запобіжні заходи не 
вимагаються. 

Зберігання Продукт бажано зберігати при кімнатній температурі (від +15 °C до 
+25 °C), 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 

Гігієнічні та захисні заходи загального характеру: під час роботи не їсти 
та не палити. 

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 
застосування засобів захисту органів дихання, не відбувається (за 
нормальних умов застосування).  

Запобігання ковтанню Не застосовується. 

IX. Фізичні та хімічні властивості 

Загальна інформація 

Фізичний стан Стрічка з нижнім шаром із синтетичної тканини, ламінованої 
екструдованим поліетиленом, із нанесеним термопластичним 
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каучуком, натуральними та синтетичними смолами. 

Колір Сріблястий. 

Фізичні та хімічні характеристики 

Міцність на розрив 
(PSTC-31) 

> 34 Н/см. 

Опір відшаруванню 
від сталі (PSTC-1) 

> 15 Н/см. 

Термостійкість Від -5 °C до +70 °C. 

Температура 
використання 

Від +10 °C до +40 °C. 

X. Стабільність та хімічна активність 

Умови, яких слід 
уникати 

Немає.  

Матеріали, яких слід 
уникати 

Немає.  

Небезпечна 
полімеризація 

Немає.  

Небезпечні продукти 
розпаду 

У випадку пожежі можуть утворюватися дим, двоокис вуглецю, 
оксид вуглецю. 

XI. Токсикологічна інформація 

Загальна інформація Продукт не містить токсичних речовин. Шкідливі наслідки не 
очікуються, якщо з продуктом поводяться і застосовують його 
належним чином. 

XII. Екологічна інформація 

Загальна інформація Не викидати в каналізаційні труби, ґрунт або воду. 

XIII. Вказівки щодо утилізації 

Утилізація продукту Здійснюється відповідно до розпоряджень місцевих органів 
управління. 

Утилізація 
забрудненого 
пакування 

Не застосовується. 
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XIV. Порядок класифікації та маркування 

Класифікація та 
маркування /  
Попереджувальне 
маркування 

Не відноситься до небезпечних вантажів. 

Національні приписи Відсутні. 

XV. 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.  

 


