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Artigo ZE
Descrição:

Material de espuma à base de EVA
(copolímero de etileno-acetato de vinil)
Solas para o setor de calçado; Bases para pisos e /
ou vários objetos;
210 cm x 110 cm (±3 cm)

Aplicação principal:
Dimensão das bases:
Dados Técnicos:
Parâmetro

Método de Análise

Unidade de
Medida

Valor Típico

UNI EN 10902

Kg/dm3

0.12 (±0.02)

Dureza Externa

ISO 7619

Shore A

35 (±3)

Dureza Interna
(Fosco)

ISO 7619

Shore A

30 (±3)

Alongamento na
Rutura

UNI EN 12803

%

85 (±10)

Carga de Rutura

UNI EN 12803

MPa

1.4 (±0.2)

mm3

- (±10)

Densidade

Abrasão

UNI EN 12770
(carga reduzida
5N)

Informações Toxicológicas: O material não contém substâncias definidas como
SVHC (substâncias que suscitam elevada preocupação) presentes no anexo XVII e
atualizações subsequentes do Regulamento REACH (Regulamento 453/2010 / CE
sobre alterações ao regulamento EC 1907/2006 sobre regist o, avaliação, autorização
e restrição de produtos químicos); o material também não contém carcinogéneos,
mutagéneos ou tóxicos para a reprodução (CMR), classificados nas categorias 1 ou 2,
persistentes, bioacumuláveis e tóxicos (PBT) ou muito persistentes e muito
bioacumuláveis (mPmB) com base nos critérios indicados no anexo XIII do
Regulamento REACH (Regulamento 453/2010 / CE que altera o regulamento CE
1907/2006
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relativos ao registro, avaliação, autorização e restrição de produtos químicos). O
material não é biodegradável.
Para mais informações, consulte as informações na folha de dados de segurança do
material.

Nota: As informações empíricas contidas nesta folha de dados técnicos são baseadas no conhecimento
atual e são consideradas precisas e confiáveis; no entanto, como as condições ambientais de uso
geralmente não correspondem às dos métodos de teste, os dados neste S. T. são meramente indicativos
e não implicam qualquer responsabilidade por parte de Selasti S. p. A.
Qualquer aplicação ou uso final do produto é de responsabilidade do u tilizador que assume total
responsabilidade por ele. O Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Selasti S. p. A. permanece
disponível para os seus clientes para mais informações ( info@ selasti. it , laboratorio@ selasti. it )
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