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44.2.2

* SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

· 1.1 Identificador do produto

· Nome comercial: tesa 59190
· 1.2 Utilizações identificadas

relevantes da substância ou
mistura e utilizações
desaconselhadas Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

· Utilização da substância / da
preparação Cola

Roller / dispenser plastic systems for office and stationary purpose.
· Fabricante/fornecedor:

tesa SE                               Tel.: +49-40-88899-101
Hugo-Kirchberg-Strasse 1
D-22848 Norderstedt
Germany

· Entidade para obtenção de
informações adicionais: Gestão da Qualidade/Ambiente/Segurança  tesa SE, Dr. Dirk Lamm

dirk.lamm@tesa.com, Tel.: +49(0)40-88899-2977
Gestão da Qualidade/Ambiente/Segurança  tesa SE, Dr. Anja Koeth
anja.koeth@tesa.com, Tel.: +49(0)40-88899-3938

· 1.4 Número de telefone de
emergência:

tesa SE, Hugo-Kirchberg-Str. 1, D-22848 Norderstedt
Security Center Phone +49-40-88899-0
                                 or +49-40-88899-9111

* SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

· 2.1 Classificação da substância ou mistura
· Classificação em conformidade

com o Regulamento (CE) n.°
1272/2008 O produto não foi classificado em conformidade com o regulamento CLP.

· 2.2 Elementos do rótulo
· Rotulagem en conformidade com o

Regulamento (CE) n.° 1272/2008 não aplicável
· Pictogramas de perigo não aplicável
· Palavra-sinal não aplicável
· Advertências de perigo não aplicável
· 2.3 Outros perigos The product contains no elutable organic halogens, which will increase the AOX-

values of the waste water.
This product doesn't consist of any halogenated organic compounds (AOX),
Nitrates, Heavy Metals (sigma<100 ppm) and Formaldhyde.

· Resultados da avaliação PBT e mPmB
· PBT: Não aplicável.
· mPmB: Não aplicável.

* SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componente s

· 3.2 Caracterização química: Misturas
· Descrição: Backing: Polyester Film

Adesivo: poliacrilato

· Substâncias perigosas: não aplicável
· SVHC Livre das substâncias de SVHC ou < 0,1 %
· Regulamento (CE) N.º 648/2004

relativo aos detergentes /
Rotulagem do conteúdo  não aplicável

· avisos adicionais: O texto das indicações de perigo aqui incluído poderá ser consultado no capítulo
16.
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