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Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având in vedere 
diversitatea largă a  materialelor şi a condiţiilor in care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma 
responsabilitatea asupra rezultatelor obţinute şi/sau pagubelor produse  de utilizarea produselor. Totuşi, 
Departamentul Service vă stă la dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de folosirea produselor. 
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ELLEN BANDA USA “PRACTIC” – PROFIL 
PDS 
Banda de etansare din PVC rigid cu lamela 
de cauciuc pentru usi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPOZITIE / INFORMATII DESPRE 
PRODUS 
Produsul este realizat dintr-un amestec de 
policlorura de vinil (material solid) cu 
particule de TPE (cauciuc termorezistent, 
flexibil, reciclabil). Nu contine plumb si 
cadmiu. 

 
IDENTIFICAREA PERICOLELOR  
Focul poate produce fum, iar expunerea la 
produsii descompusi poate pune in pericol 
sanatatea.  
PVC–ul are proprietati ignifuge: se aprinde 
greu si se autostinge. 
 
MASURI DE PRIM AJUTOR 
In cazul in care va simtiti rau cereti sfatul 
medicului. 

 
MASURI DE COMBATERE A 
INCENDIILOR 
Medii de stingere: apa, spuma, CO2, prafuri. 
Produse periculoase de descompunere 
termica: acid clorhidric, monoxid de carbon 
CO si dioxid de carbon CO2 si alte gaze.  

Nu inhalati vaporii. 
Proceduri speciale de stingere a incendiilor: 
Pompierii ar trebui sa poarte aparatura 
speciala pentru respirat si echipament 
corespunzator. 
 
MASURI IMPOTRIVA PIERDERILOR 
ACCIDENTALE  
Masuri de protectie a persoanelor: nu sunt 
necesare. 
Masuri pentru protectia mediului: nu sunt 
necesare. 
Masuri pentru dispersare: masuri adecvate 
de eliminare a deseurilor, se poate recicla. 

 
MANIPULARE SI DEPOZITARE 
Manipulare: nu sunt disponibile informatii 
leagate de masuri de precautie . 
Depozitare: depozitati in concordanta cu 
regulile locale. A nu se depozita la 
temperaturi sub 70°C (158°C). A se pastra 
departe de orice sursa de aprindere.  

 
CONTROLUL EXPUNERII / PROTECTIE 
PERSONALA 
Masuri de igiena: nu sunt necesare. 

 
PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE 
Stare fizica: solida 
Miros: fara miros 
Solubil: insolubil in apa la 20°C  
Densitate: 1,3 – 1.6 gr/cm3 

 
STABILITATE SI REACTIVITATE 
Nu expuneti produsul la temperaturi sub 
80°C si/sau radiatii UV pe o perioada lunga 
de timp. In conditii normale produsul nu se 
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degradeaza. Peste 300°C produsul incepe 
sa se degradeze. 

 
 
 
INFORMATII TOXICOLOGICE 
Ingestia nu este periculoasa. Nu este iritant 
pentru piele. Focul poate provoca fum 
iritant. 

 
INFORMATII ECOLOGICE 
Nu sunt date disponibile. 

 
CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA 
Eliminarea se face in conformitate cu toate 
reglementarile federale, de stat si locale 
aplicabile. 
Reciclarea este posibila. 

  
INFORMATII LEGATE DE TRANSPORT  
Reguli de transport international: nu exista 
reglementari speciale pentru PVC. 
 


