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Polyamidová Páska  

|| NTT23 || 
 
 
Popis: 
 
Materiál:     100% polyamidová páska 
Identifikácia výrobcu:   NTT23  
Nebezpečné prvky:    informácie N / A                  
Fyzikálne / chemické vlastnosti:  Vzhľad a zápach – čisté          
Povrch živica:    polyamid        

Farba:     biela         
Celková hmotnosť:    58 +/- 2 g / m2       
Hrúbka:     0113 +/- 0005 mm        
Štandardná šírka:    15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 mm  
Dĺžka:     200 m 

 
Údaje týkajúce sa požiaru alebo výbuchu:  
Hasiace médiá:    voda, suché chemické látky, pena 

Zvláštne pokyny pre hasenie:  Používajte náležité formy ochranných pomôcok, vrátane 
     dýchacích prístrojov. Nesmiete dýchať dym.  
Nezvyčajné nebezpečenstvá požiaru a výbuchu: dym zo spaľovania môže Q  
     obsahovať nebezpečné rozkladné produkty. 
 

Metóda tlače: vlhký atrament, sieťotlač, rotačná tlač, vynikajúca 
offsetová tlač, termotransférová tlač 

 
Údaje reaktivity: 
Stabilita:     stabilná 
Nezlučiteľnosť:   silné kyseliny, silné zásady, oxidačné činidlá  
Umývanie:    Voda, suché pranie: 60 ° C  
    

Nebezpečné produkty rozkladu:  
Je možné predpokladať, že produkty v štádiu rozkladu môžu obsahovať toxické materiály, 
ako je oxid uhličitý a oxid uhoľnatý. 
 
Oeko-Tex:    I. trieda 
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Opatrenia na bezpečné zaobchádzanie a použitie: 
 
Spôsob likvidácie odpadov: 
Tento materiál je v súčasnosti považovaný za bezpečný odpad. Odpadový materiál môže 
byť zlikvidovaný bežným spôsobom, tak ako hygienický / komunálny odpad v súlade s 
miestnymi zákonmi. 
 
Predbežné opatrenia pri manipulácii a skladovaní: 
 
Použite ho v súlade s dobrou praxou na pracoviskách. Mal by byť skladovaný na suchom 
mieste mimo dosahu vysokých  teplôt. 
 
 
 


