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01. ANYAG- / KÉSZÍTMÉNY- ÉS CÉGMEGNEVEZÉS
Kereskedelmi név
Az anyag/készítmény használata
Gyártó/szállító
Utca/Postafiók
Ország, irányítószám, helység
Kontakhely technikai információkért
Telefon/Fax/E-mail

Vészeset felvilágosítás
Magyarországi forgalmazó

Sante hajlakk
kozmetikum
Logocos Naturkosmetik AG
Zur Kräterweise
D-31020 Salzhemmendorf
Kutatás és fejlesztés
+49 (0) 5153 809-00
+49 (0) 5153 809-88
sdb@logocos.de
Méreg vészhívó Berlin: +49 (0) 30 30686-790
Presto-Pilot Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 111-113.
Tel.: 1/205-3024, info@presto.hu

Sürgősségi telefon

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
Ingyenesen hívható szám: 36-80/20-11-99
___________________________________________________________________________________________________
02. LEHETSÉGES VESZÉLYEK
Besorolás
Besorolás az 1272/2008 (EK), VII. függelék szerint: tűzveszélyes folyadék 2, H225
Besorolás a 67/548/EGK irányelv vagy az 1999/45/EK irányelv szerint: F; R11
Kiegészítő utasítások vészhelyzetben embernek és környezetnek
EUH208: Linaloolt, Geraniolt, Citralt, Limonenet tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
___________________________________________________________________________________________________
03. ÖSSZETÉTEL / ALKOTÓRÉSZEKKEL KAPCSOLATOS ADATOK
Vegyi jellemzés:
alkoholos készítmény
Veszélyes összetevők
Anyag neve: Ethanol
EG-szám: 200-578-6
CAS-szám: 64-17-5
Rész : 50 – 100
%
Besorolás az 1272/2008 (EK) szerint: tűzveszélyes folyadék 2, H225
Besorolás a 67/548/EGK irányelv szerint: F R11 S07 S16
Anyag neve: Potassium Hydroxide EG-szám: 215-181-3
CAS-szám: 1310-58-3
Rész : 0,1 – 0,25
%
Besorolás az 1272/2008 (EK) szerint: lenyelése esetén egészség károsító hatású H302 Kat. 4
Besorolás a 67/548/EGK irányelv szerint: C Xn R35 R22 S1/2 S26 S36/37/39 S45
Anyag neve: Perfume
EG-szám: ----CAS-szám: -----Rész : 0,05 – 0,15 %
Besorolás az 1272/2008 (EK) szerint: bőrirritációt okozhat H315 Kat. 2, Súlyos szemsérüléseket okozhat H318 Kat. 1,
allergiás reakciót okozhat H317 Kat. 1, hosszantartóan mérgezi a vízi szervezeteket H411 Kat. 2
Besorolás a 67/548/EGK irányelv szerint: C R35 S26 S37/39 S45: Xi, N, R38, R41, R43, R51/53
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Anyagok előírt EG-határértékekkel
Anyag neve:
EG-szám:Rész :
%
Besorolás az 1272/2008 (EK) szerint:
Besorolás a 67/548/EGK irányelv szerint:

CAS-szám:-

(A bevezetett R-mondatokat, szó szerint a 16-os pontból kell felhasználni)
___________________________________________________________________________________________________
04. ELSŐSEGÉLY-INTÉZKEDÉSEK
Általános útmutatások
Anyagot/terméket és végrehajtott intézkedéseket az orvosnak megadni.
A véletlen lenyelés után, a kezeléshez tényszerű kiegészítő információkat kell adni az összetevőkről, ugyanúgy, mint az
előre vagy egyidejűleg bevett gyógyszerekről.
Belélegzést követően
A sérültet a veszélyes területről a friss levegőre kivinni.
A sérültet nyugalomban kell tartani és a lehűléstől meg kell óvni.
Légzési zavarnál oxigént kell belélegeztetni.
Eszméletlen állapotban oldalhelyzetben lélegeztetni és az orvosi kezelésről gondoskodni kell.
Bőrre jutást követően
Az érintett ruházatot eltávolítani, egyidejűleg az önvédelemre figyelni.
Az érintett bőrrészeket azonnal, alaposan folyóvízzel és szappannal tisztítani.
Nagyfelületű bőrre jutást követően, vagy tartós viszketésnél orvosi ellátásról gondoskodni.
Szembe kerülést követően
A szemet a sértetlen szem védelme mellett 10 percig folyó vízzel és nyitott pupillákkal kiöblíteni.
Orvosi kezelésről gondoskodni.
Lenyelés esetén
Szájat kiöblíteni, a folyadékot ismét kiköpni.
Azonnal – tartós eszmélet mellet – bőséges folyadékot (vizet ) itatni.
Orvosi kezelésről gondoskodni.
___________________________________________________________________________________________________
05. TŰZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK
Alkalmas oltószer
Víz (vízpermet – nem erős sugárban használni)
Oltópor
CO2
Nagyobb égést alkoholtartalmú habbal vagy spriccelő vízzel oltani.
Alkalmatlan oltószer
Teljes vízsugár
Az anyag vagy készítmény, égéstermékei vagy képződő gázai által keltett különleges veszélyeztetettség
Nyomás fokozásánál, hevítésnél robbanás veszély.
Szénmonoxid és széndioxid keletkezhet az égésnél.
Különleges védőfelszerelés tűzoltásnál
Környezettől független légző-védő berendezést viselni..
Erős káros anyag hatásnál kémiai védő ruházatot viselni.
Egyéb megjegyzések
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A környezetben lévő edényeket és tartókat spriccelő vízzel hűteni.
A tartót, lehetőség szerint a veszélyes zónából elvinni.
Gyújtópontokat semlegesíteni. Visszagyúlásra figyelni. Széllel védett helyen maradni.
Csak robbanás biztos készüléket használni..
Égésmaradványokat és felhasznált oltóvizet a helyi hatóságok követelményeinek megfelelően megsemmisíteni.
___________________________________________________________________________________________________
06. INTÉZKEDÉSEK SZÁNDÉKTALAN KIÖMLÉS ESETÉN
Személyi óvintézkedések
Gőzök keletkezésénél légző-védőt használni. Elégséges szellőzést biztosítani.
Személyes védőruhát használni.
Környezetvédelmi intézkedések
Ívóvíz veszély csak nagy mennyiségű talajba vagy vízvezetékbe bekerülésénél fordulhat elő. Hatóságokat értesíteni.
Tisztítási / összegyűjtési eljárás
A folyadék terjedését megakadályozni.
Felrázódott folyadékokat univerzális kötőanyaggal (pl salak, homok) felitatni és előírásszerűen megsemmisíteni.
Nagyobb mennyiségeket lepumpálni. Kis mennyiségeket vízzel hígítani és leöblíteni.
Szikramentes szerszámokat használni. Ezzel együtt a helységet szellőztetni és az elpiszkolódott tárgyakat és a padlót
tisztítani.
___________________________________________________________________________________________________
07. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS
Útmutatások a biztonságos kezeléshez
Felhasználáskor tilos enni, inni vagy dohányozni. Megfelelő szellőzésről gondoskodni. Gőzöket nem belélegezni.
Érintkezést szemmel és ruházattal elkerülni.
Hordókat nem nyitva hagyni. A le- és áttöltésnél lehetőség szerint tömített berendezést elszívással használni.
Magasnyomású levegőt ne használjunk. Csak jelzéssel ellátott edényeket letölteni.
Szállításnál a törhető hordóknál használatos túlfolyótartályt használni.
Tűz- és robbanásvédelmi információk
Az anyag éghető.
Tűzoltó készülékeket készenlétbe helyezni.
Általános és építési követelményeket, a robbanásveszélyes területek lezárását és információkat a tűzvédelmi
berendezésekről a „Műszaki szabályzatok éghető folyadékokról” - TRbF' –ből átvenni.
Intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen megtenni.
Földelni minden részt, amelyek veszélyesen feltöltődhetnek.
Robbanás biztos elektromos üzemi eszközöket, pumpákat, armaturákat és szelepeket használni.
További utasítások
A gőz-levegő-keverék robbanékony.
Robbanásveszélyes terület.
Gyújtó forrásoktól (pl. elektromos készülék, nyílt láng, meleg forrás és szikra) távol tartani.
Dohányzási tilalomra ügyelni! Hegesztési tilalom a munkateremben.
A munkát a tartóedényeknél és vezetékeknél csak gondos öblítéssel és fertőtlenítéssel végezni.
Vigyázat a kiürített edényeknél, gyulladásnál robbanás lehetséges. Meg kell akadályozni, hogy gázok vagy gőzök más
helységekbe, amelyek gyújtóforrást tartalmaznak, bejussanak.
Szempontok a tárolási feltételekkel kapcsolatban
A tartóedényt tömítve zárva tartani.
Raktárhőmérséklet: Nincs behatárolás.
Tartóedényt jól szellőző helyen tartani..
Kisebb tárolókat szekrényben felfogó tartállyal tárolni.
A maximálisan megengedhető raktármennyiséget a műszaki szabályok éghető folyadékokról - raktár (TRbF 20)
használni.
Nem megengedhető a raktározás átjárókban, lépcsőházakban, általánosan bejáratokban, tetőn, padláson és
munkatermekben.
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Követelmények raktárhelységekre és tartó edényekre
Élelmiszertartályt nem lehet használni. – Összecserélés veszély!
A tartó edényeket egyértelműen és tartósan jelölni.
Lehetőleg az eredeti tartóedényt használni.
Törhető hordót 2 literes tartalomig használni.
Maximális töltőmennyiség 95 %.
Tárolási osztály VCI:
3
(gyúlékony folyékony anyagok)
___________________________________________________________________________________________________
08. AZ EXPOZÍCIÓ KORLÁTOZÁSA ÉS FELÜGYELETE / SZEMÉLYI VÉDŐFELSZERELÉSEK
Határértékek a munkahelyi robbanásokhoz és/vagy biológiai határértékek
Munkahelyi határértékek (AGW) Németország
nincs adat
Személyes védőfelszerelés
Lángálló, antisztatikus védőruházatot használni.
A védőruházat oldószerálló legyen.
Légzésvédelem
Kivételes esetekben (pl. nem szándékos anyag kiszabadulás, munkahelyi határérték túllépés)
A légző-védőkészülék használata szükséges.
Kézvédelem
Amikor védőkesztyűt viselünk, a kesztyű anyagának a felhasznált anyaggal szemben ellenállónak kell lennie.
Használat előtt a tömítettséget megvizsgálni.
Kesztyűt levétel előtt előtisztítani, utána jól szellőző helyen tárolni.
Bőrápolásra figyelni.
Anyag és bőrkesztyűk teljesen alkalmatlanok a célra.
Szemvédelem
Elegendő szemvédőt kell viselni.
Állítható szemüveget oldalvédelemmel használni. Ha előfordulhat, hogy a folyadékos kézzel a szemhez érhetnénk,
kosaras védőszemüveg használata szükséges.
Utasítások a munkahigiéniához
A gőzök belégzését kerüljük.
Átitatódott ruházatot váltsuk le és csak száradás után használjuk ismét.
Rongyolódásnál emelkedik a meggyúlás veszélye.
___________________________________________________________________________________________________
09. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK
Megjelenés
Halmazállapot:
Szín:
Szag:

tiszta
folyadék
narancs
etanolos

Biztonsággal kapcsolatos adatok
Robbanásveszély:
Alsó robbanási határ:
Felső robbanási hatás:
Gőznyomás:
Sűrűség:
Lejárat:

nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
0,83-0,85
nincs adat
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Oldhatóság vízben :
nincs adat
pH-érték:
6,7-7,8
Forráspont / tartomány:
nincs adat
Lobbanáspont:
18°C
Gyulladási hőmérséklet:
nincs adat
___________________________________________________________________________________________________
10. STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS
Kerülendő feltételek
Gőz/levegőkeverékek erős felmelegedésnél robbanékonyak. Melegítésnél gyúlékony gőzök is felszabadulhatnak
Kerülendő anyagok
oxidációs szerek
Veszélyes bomlás termékek
Szénmonoxid és széndioxid
Előírás szerinti tárolás és felhasználás esetén bomlás nem lép fel.
___________________________________________________________________________________________________
11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK
Tapasztalatok a gyakorlatból
Szemmel való érintkezés ingereket válthat ki.
Magas koncentrációjú gőz belégzése narkotikus hatásokat eredményezhet.
A gőzök belégzése a légutakat ingerelheti.
___________________________________________________________________________________________________
12. ÖKOLÓGIAI ADATOK
Ökotoxikusság
Utasítások
Felszíni vizekbe és a csatorna rendszerbe nem beengendni.
Gyengén víz veszélyeztető..
___________________________________________________________________________________________________
13. ÁRTALMATLANÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÁSOK
Anyag / készítmény
Veszélyes hulladék a hulladékjegyzés-rendelkezés szerint (AVV).
Amennyiben egy értékelés nem lehetséges, a helyi hatóságoknak ellenőrizni kell a megsemmisítést.
Ajánlás
Halogénmentes szerves oldószer tárolóban tárolni.
A gyűjtő hordókat érthetően szisztematikus jelöléssel feliratozni és a veszély szimbólumokkal R és S mondatokkal
ellátni.
A hordókat egy jól szellőztetett helyen tárolni.
A megfelelő helyen hulladék megsemmisítésre átadni.
Hulladékkulcsot a hulladék jegyzék rendelkezés szerint (AVV)
070104 hulladékok szerves kémiai gyártásból,
hulladékok gyártásból, előkészítésből, üzem és felhasználás (HZVA) szerves alapú kémiai anyagok; más szerves
oldószere, mosófolyadékok és anyalúgok,
veszélyes hulladékként besorolva.
Csomagolás
Szennyezett csomagolás
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Nem tisztítható csomagolásnál ugyan úgy, mint az anyagot megsemmisíteni.
___________________________________________________________________________________________________
14. SZÁLLÍTÁSI ELŐÍRÁSOK
Szárazföldi szállítás ADR/RID
Besorolás
Osztály: 3

Veszélyszám: 33
Besorolási kód: F1

UN-szám: 1266
Az áru megjelölése
Parfümtermékek gyúlékony oldószerrel.
Veszélyokozó
Bio Etanol
Csomagolás
Csomagolási csoport:
II
Veszélyességi bárca:
3
Korlátozott mennyiség:
LQ 6
Alagútkorlátozási kód:
D-E
Tengeri vízi szállítás IMG/GGVSee
Besorolás
IMDG-kód:
UN-szám:

3

EmS:

F-E, S-D

1266

Marine Pollutant:

Nem

Az áru megjelölése
Parfümtermékek gyúlékony oldószerrel.
Veszélyokozó
Bio Etanol
Csomagolás
Csomagolási csoport:
Veszélyességi bárca:

II
3

Légi szállítás ICAO-TI és IATA-DGR
Besorolás:
osztály:
UN-szám:

9
ID 8000

Az áru megjelölése
Vevő kényelmére
Veszélyokozó
Bio Etanol
Csomagolás
Csomagolási csoport:
Veszélyességi bárca:

Packing Inst. 910
6/8 oldal

Biztonsági adatlap
1907/2006 sz. (EK) rendelet szerint
Kereskedelmi név:

Sante hajlakk

Átdolgozás dátuma:
2012.06.12.
Változat száma:
1,0 / DE
Nyomtatás dátuma:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
15. ELŐÍRÁSOK
Anyagbiztonsági megítélés:
A termékre nem lett semmilyen biztonsági megítélés kidolgozva.
1272/2008 (EK) rendelet szerinti megjelölés
A termék piktogrammja/ és jelző szava

Jelzőszó: veszély
Veszélyt meghatározó komponensek a címkézéshez:
Veszély jel/utalás Figyelmeztető mondat
H225
Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
Biztonsági jel/utasítás
P210
Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P240
A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni.
P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
EUH208
Linaloolt, Geraniolt, Citralt, Limonenet tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EU-előírások
nincs adat
Nemzeti előírások
Víz veszélyességi osztály
WGK 1 a VwVwS, 4. függelék alapján
Műszaki utasítások levegő minőségére (TA-Luft)
Tartalmi anyag(ok) név szerint nincsenek megnevezve.
Zavaró eset rendelkezés (12. BImSchV)
Tartalmi anyag(ok) név szerint nincsenek megnevezve.
Oldószer rendelet (31. BImSchV)
VOC-tartaloml: 84,02% (számolva)
Foglalkozási korlátozások
Fiatalokat csak abban az esetben lehet foglalkoztatni, ha ez a képzésükhöz szükséges, a levegő határérték alatt van, és
szakmai üzemorvos és -biztonság technikus felügyeli tevékenységüket.
Leendő vagy terhes anyák csak akkor foglalkoztathatók, ha a levegő határérték alatt van.
___________________________________________________________________________________________________
16. EGYÉB ADATOK
Egyéb alkalmazandó EK irányelv
Előkészítési vonal (1999/45/EG), utoljára az (EG) Nr. 1907/2006 szerint változtatva.
Anyag irányvonal (67/548/EWG), utoljára 2009/2/EG (31. ATP). Irányvonal szerint változtatva.
REACH-rendelkezés (EG) Nr. 1907/2006, utoljára az (EG) Nr. 134/2009 rendelet szerint változtatva
EG-GHS-rendelkezés (EG) Nr. 1272/2008
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A gyártó által ajánlott felhasználási behatárolás
nincs adat
R-mondatok a 2 és 3 pontra vonatkozólag
R11
Tűzveszélyes
R35
Súlyos égési sérülést okoz
Egyéb utasítások
Forrás: www.baua.de
www.stoffliste.de
www.dguv.de/bgia/de/gestis/stoffdb/
Változtatások az utolsó közlemény óta
semmilyen
Adatlapot kiállító tartalom
Kutatás és fejlesztés
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Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK (REACH) rendelet szerint
Kereskedelmi név: Sante körömlakk lemosó
Anyag szám:
változat: 1.0/DE
Nyomtatás dátuma: 2010.05.18.
Specifikálás:
átdolgozás dátuma: 2010.05.18.
__________________________________________________________________________________
1.

ANYAG-/ KÉSZÍTMÉNY- ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1

Anyag- vagy készítmény megnevezés: Sante körömlakk lemosó

1.2

Az anyag/készítmény használata: kozmetikum

1.2.1
Azonosított használata: kozmetikum
___________________________________________________________________________________________________
1.3

Forgalomba hozó adatai :
Szállító: LOGOCOS Naturkosmetic AG
Zur Kräuterwiese
31020 Salzhemmendorf
Németország
E-mail (szakértő): sdb@logocos.de
Információs kapcsolattartás: Kutatás és fejlesztés

1.4

Méreg vészhívó Berlin: +49 (0) 30 30686 790

1.5

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
ingyenesen hívható száma: 06 (80) 20 11 99

Magyarországi forgalmazó: Presto-Pilot Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 111-113.
Tel.: 1/205-3024, info@presto.hu
___________________________________________________________________________________________________
2.

LEHETSÉGES VESZÉLYEK

2.1

Besorolás:

Xi szenzibilizáló F tűzveszélyes
Tűzveszélyes, szemizgató hatású. Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja.
2.2
Kiegészítő utasítások vészhelyzetben embernek és környezetnek
A termék, az elszámolási eljárás szerint jelölés kötelezett, amelyre az utolsó érvényes megfogalmazás szerint „ Általános
besorolási irányvonal az EG készítményekre „ vonatkozik.
___________________________________________________________________________________________________
3.

ÖSSZETÉTEL / ALKOTÓRÉSZEKKEL KAPCSOLATOS ADATOK

3.1

Vegyi jellemzés (előkészítés): a következőkben megadott anyagok keveréke veszélytelen mennyiségekben.

Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK (REACH) szerint
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Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK (REACH) rendelet szerint
Kereskedelmi név: Sante körömlakk lemosó
Anyag szám:
változat: 1.0/DE
Nyomtatás dátuma: 2010.05.18.
Specifikálás:
átdolgozás dátuma: 2010.05.18.
__________________________________________________________________________________
3.2

Veszélyes összetevők

Vegyi jelölés

EG-Nr.
(EINECS/ELINCS)

Alkohol

200-578-6

etyl-(S)-2hydroxipropionat

211-694-1

castor seed oil

232-293-8

REACHNr.

narancsolaj

3.3

IndexNr.

60712900-7

Osztályozás
R-mondat

25-50

Osztályozás
Gefährlichkeitsmerkmale
F

25-50

Xi

R10 R37
R41

5-15

---------------

--------------

1-10

Xn N

R10 R38
R43 R50/53
R65

CASNr.

Tartalom
%

6717-5
68747-8
800179-4
800857-9

Megjegyzés
(S-mondat)

R11

S24 S37
S61 S62

Kiegészítő információk:

F = tűzveszélyes
Xi = szenzibilizáló
Xn = egészségre káros
N = környezetre káros
R10 = Kevésbé tűzveszélyes.
R11 = Tűzveszélyes.
R37 = Izgatja a légutakat.
R38 = Bőrizgató hatású.
R41 = Súlyos szemkárosodást okozhat.
R50/53 = Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
R65 = Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.
S24 = A bőrrel való érintkezés kerülendő.
S37 = Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
S61 = Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap.
S62 = Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét.
___________________________________________________________________________________________________
4.

ELSŐSEGÉLY-INTÉZKEDÉSEK

4.1

Általános útmutatások: a termékkel szennyezett ruhadarabokat eltávolítani.

4.2

Belélegzést követően: Friss levegőre menni, károsodásnál az orvost felkeresni.

4.3

Bőrre jutást követően: Bőrre jutást követően vízzel és szappannal lemosni, bő vízzel öblíteni.

4.4

Szembe kerülést követően: Nyitott szemmel több percig folyó vízzel öblíteni. Tartós sérülésnél az orvossal
konzultálni.

4.5

Lenyelés esetén: Nem hánytatni. Azonnal bőségesen vízet ( ha lehetséges orvosi szén adalékkal ) itatni. Azonnal
orvosi vélményt bevonni. A döntést, mely szerint a hányási ingert csökkenteni kell, vagy nem, orvosnak kell
meghoznia.

___________________________________________________________________________________________________
5.

TŰZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK

5.1

Alkalmas oltószer: CO2, oltópor. Nagyobb égést alkoholtartalmú habbal oltani.

Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK (REACH) szerint
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Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK (REACH) rendelet szerint
Kereskedelmi név: Sante körömlakk lemosó
Anyag szám:
változat: 1.0/DE
Nyomtatás dátuma: 2010.05.18.
Specifikálás:
átdolgozás dátuma: 2010.05.18.
__________________________________________________________________________________
5.2

Különleges védőfelszerelés tűzoltásnál: semmilyen különleges intézkedés nem szükséges.

5.3

Biztonsági okokból nem alkalmas oltószer: vízsugár.

___________________________________________________________________________________________________
6.

INTÉZKEDÉSEK SZÁNDÉKTALAN KIÖMLÉS ESETÉN

6.1

Személyi óvintézkedések: Gőzök keletkezésénél légző-védőt használni. Tilos a dohányozás. Védőfelszerelés
viselése. A védelem nélküli személyeket tartsák távol.

6.2

Környezetvédelmi intézkedések: a csatornába, felszíni vízekbe, talajvízbe való bekerülést meg kell akadályozni.
Nem szabad a talajba, vagy földbe ereszteni.
Tisztítási / összegyűjtési eljárás: folyadékot megkötő anyagokkal ( homok, sóder, univerzális kötőanyag, Penta
77 ) felitatni. Mechanikusan felitatni és megfelelő edényekben megsemmisíteni.
Elegendő szellőzésről gondoskodni..

6.3

___________________________________________________________________________________________________
7.

KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1

Kezelés
Útmutatások a biztonságos kezeléshez:
A tartó edényt zárva tartani. Gőzőket nem belélegezni. Csak jól szellőző helyeken felhasználni. Érintkezést a bőrrel,
szemmel, ruházattal kerülni.
Tűz- és robbanásvédelmi információk
Hőségtől és gyújtó forrásoktól távol tartani. A gyulladáspont feletti hőmérsékleteket feltétlen elkerülni. Nem
dohányozni. Intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen végrehajtani. Csak robbanásbiztos készülékeket
használni.

7.2

Tárolás
Követelmények raktárhelységekre és tartó edényekre: Csak oldószerálló tartályokat használni. A tartályt
tömítetten zárni és egy száraz, hűvös és jól szellőző helyen tárolni. Közvetlen napsugárzás ne érje. A raktározás
törvényeit és előírásait és vizet veszélyeztető anyagok felhasználására ügyelni.
Együtt tárolással kapcsolatos megjegyzések: Oxidációs anyagoktól, savaktól, lúgoktól elkülönítve kell tárolni.
További szempontok a tárolási feltételekkel kapcsolatban: Élelmiszertől és italtól távol tartani.
Tárolási osztály:---------

___________________________________________________________________________________________________
8.

AZ EXPOZÍCIÓ KORLÁTOZÁSA ÉS FELÜGYELETE / SZEMÉLYI VÉDŐFELSZERELÉSEK

8.1

Robbanási határértékek:
Munkahelyi határértékek: kA

8.2

A robbanás behatárolása és felügyelet a munkahelyen:
Elégséges szellőzésről gondoskodni, különösen zárt helyeken.
Védő és higiéniai intézkedések a robbanás megelőzésére.:
Gőzöket nem belélegezni. Érintkezést a szemmel és bőrrel elkerülni. Kezeket leállások előtt, és azonnal a termék
kézbevétele után megmosni. Használatkor nem enni. Inni vagy dohányozni. Elpiszkolódott vagy átitatódott
ruházatot azonnal levenni.

Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK (REACH) szerint
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Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK (REACH) rendelet szerint
Kereskedelmi név: Sante körömlakk lemosó
Anyag szám:
változat: 1.0/DE
Nyomtatás dátuma: 2010.05.18.
Specifikálás:
átdolgozás dátuma: 2010.05.18.
__________________________________________________________________________________
Személyes védőfelszerelés:
Légzésvédelem: Nem kielégítő szekkőzésnél légző-védő készüléket ( gázszűrő típus A ) használni.
Kézvédelem: vegyszervédekmi kesztyű butilból, minimum 0,7 mm vastag, áttörési idő ( viselési idő) ca. 120 perc.
Felhasznállás szerint a védőkesztyű beszállító ajánlásait figyelembe venni és az áttörési időre
rákérdezni.
Szemvédelem: szemmosó üveg tiszta vízzel. Tömítetten záró védőszemüveg..
Testvédelem:: hosszú ujjú munkaruha..
___________________________________________________________________________________________________
9.

FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1

Megjelenés
Forma: folyadék

9.2

Szín: tiszta

Szag: karakteres

Fontos adatok az egészség- és környezetvédelemhez, úgymint a biztonsághoz.
Biztonsággal kapcsolatos adatok
Jellemző

Érték

Mértékegység

Módszer

pH-érték (20°C):
Olvadási tartomány (°C):
Forráspont (°C):
Lobbanáspont (°C):

kA
kA
kA
17

°C

DIN 51755,
51758

Gyulladási hőmérséklet (°C):
Gőznyomás (°C):
Sűrűség (g/cm3):
Rázási sűrűség (kg/m3):
Vízben oldhatóság (20°C g/l-ben):
Eloszlási együttható:
n-Octanol/víz (log Pow):
Viszkozitás, dinamikus (mPA s):
Por robbanási veszély:
Robbanási határok:
alsó:
felső:

kA
kA
kA
kA
kA
kA
kA
kA
kA
kA

Megjegyzés

___________________________________________________________________________________________________
10.

STABILITÁS ÁS REAKCIÓKÉPESSÉG

10.1

Kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.

10.2

Kerülendő anyagok: veszélyes reakció erősen oxidáló anyagokkal.

10.3

Veszélyes bomlástermékek: gyúlékony gázok/gőzök.

___________________________________________________________________________________________________
11.

TOXIKOLÓGIAI ADATOK

Primer ingerhatás:
A bőrön: enyhén irritatív
A szemben: erősen irratatív
Szenzibilizálás: szenzibilizáló hatás nem ismert.
A termék, az EG besorolási irányvonalai elszámolási eljárás szerint , amelyre az utolsó érvényes megfogalmazás szerint „
Általános besorolási irányvonal az EG készítményekre „ vonatkozik:
irrítáló

Biztonsági adatlap
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Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK (REACH) rendelet szerint
Kereskedelmi név: Sante körömlakk lemosó
Anyag szám:
változat: 1.0/DE
Nyomtatás dátuma: 2010.05.18.
Specifikálás:
átdolgozás dátuma: 2010.05.18.
__________________________________________________________________________________
Szakszerű felhasználás mellett a terméknek a mi tapasztalatunk szerint és a rendelkezésünkre álló információink szerint,
nincsenek egészséget károsító hatásai.
___________________________________________________________________________________________________
12.
ÖKOLÓGIAI ADATOK
Általános megjegyzések: víz veszélyességi osztály: 1
___________________________________________________________________________________________________
13.

ÁRTALMATLANÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÁSOK

13.1

Hulladék megsemmisítése (termék) Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A csatornába
nem szabad engedni.

13.2

Csomagolások: a hatóságok megsemmisítő szabályai szerint.

___________________________________________________________________________________________________
14.

SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

14.1

Szárazföldi szállítás (ADR/RID/GGVSE):
Osztály: 3 (Fl) gyúlékony folyékony anyagok
Kemler-szám: 33
Veszélyességi bárca: 3
UN-szám: 1266
Csomagolási csoport: II
Alagútkorlátozási mód: D/E
Helyes technikai megnevezés: parfüméria termék

14.2

Vizi szállítás (IMDG-kód/GGVSee):
Osztály: 3
UN-szám: 1266
Csomagolási csoport: II
EmS: F-E, S-D
Marine Pollutant: nem
Helyes technikai megnevezés: parfüméria termék

14.3

Légi szállítás (ICAO-IATA/DGR):
osztály: 3
UN-szám: 1266
Csomagolási csoport: II
Címke: 3
Helyes technikai megnevezés: parfüméria termék

___________________________________________________________________________________________________
15.

SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1

EGK-irányelvek szerinti jelölés:
A termék az EG-irányvonalak szerint GefStoffV besorolva és jelölve.
Betűjel és veszély jelölés: F-tűzveszélyes; Xi-irritatív
R-mondatok: 11 Tűzveszélyes.
36 Szemizgató hatású.
67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.

Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK (REACH) szerint
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Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK (REACH) rendelet szerint
Kereskedelmi név: Sante körömlakk lemosó
Anyag szám:
változat: 1.0/DE
Nyomtatás dátuma: 2010.05.18.
Specifikálás:
átdolgozás dátuma: 2010.05.18.
__________________________________________________________________________________
S-mondatok: 9 Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó.
16 Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás!
23 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni.
26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
64 Lenyelés esetén a szájat vízzel öblítjük ki (csak abban az esetben, ha a sérült nem eszméletlen).
15.2

Nemzeti előírások (Németország)
Osztályozás az üzembiztonsági rendelet szerint: könnyen gyullad
Vízveszélyeztetési osztály: WGK 1 :a vizeket enyhén szennyezi.

___________________________________________________________________________________________________
16.

EGYÉB ADATOK

Az adatok ismereteink mai szintjének felelnek meg, azonban nem jelentenek szavatosságot bizonyos tulajdonságokra
vonatkozóan és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
Releváns R-mondatok: 11 Tűzveszélyes.
36 Szemizgató hatású.
66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja.
67 Ha Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.
Melléklet egybehangolva a
Technical guidance document, Part G, RIP 3.2-2, 26/11/2007-tel
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