BIZTONSÁGI ADATLAP
Termék megnevezése: ÉDEN HÚSVÉTI LOCSOLÓKÖLNI GYÖNGYVIRÁG
Kiállítás kelte: 2016. 03. 16.

1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1 Termékazonosító
Kereskedelmi elnevezés:

Éden húsvéti locsoló kölni GYÖNGYVIRÁG

Anyag/Keverék

Keverék

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt
felhasználása
Azonosított felhasználás: húsvéti locsoló kölni
1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Készítő:
Microse Kft
cím:
2030 Érd, Fácán köz 2.
telefon:
+36 23/362‐400
e‐mail:
microsekft@t‐online.hu

Biztonsági adatlapot készítette:
cím:
Microse Kft
telefon:
+ 36 23/362‐400
fax:
+ 36 23/362‐400
1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Tel.: (1) 476‐6464
24 órás ügyelet: 06 80/20 11 99 (díjmentesen hívható zöld szám)
2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás
„Nem leöblítendő termék: a bőrrel, a hajjal vagy a nyálkahártyával hosszabb ideig tartó
érintkezésre szánt kozmetikai termék”
Kozmetikai termék, amely normál használati körülmények között nem jelent veszélyt a
felhasználókra.
Szem:
Az érintkezés enyhe, átmeneti irritációt okozhat. Vörösség és/vagy égető érzés jelentkezhet.
Bőr:
Rendeltetésszerű használat esetén irritáció, érzékenység, fotoallergiás vagy fototoxikus
reakció nem valószínű. Ha szokásos használat vagy hosszú ideig tartó érintkezés esetén
irritáció lép fel, az várhatóan enyhe vagy átmeneti.

Belégzés:
Enyhe, átmeneti légúti irritációt okozhat. A tömény gőzökkel való hosszú idejű érintkezés
kerülendő.
Lenyelés: Rendeltetés használat esetén nem nyelhető le.

Osztályozás:
2.1 Címkézési elemek
1223/2009 EK rendelet szerint:
Piktogram:

Figyelmeztetés: Figyelem!
Figyelmeztető mondatok: H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok‐ megelőzés: P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró
felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P233 Az edény szorosan lezárva tartandó.
P240 A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni.
P241 Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító/…/berendezés használandó.
P242 Szikramentes eszközök használandók.
P243 Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat‐ elhárító intézkedések: P303 + P361 + P 353 HA BŐRRE
(vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni.
A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P370 + P378 Tűz esetén: Tűz esetén: az oltáshoz …használandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat‐tárolás: P403 + P235
Óvintézkedésre vonatkozó mondat‐ elhelyezés hulladékként P501
További információk
1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2009. november 30.) a kozmetikai
termékekről
3. SZAKASZ Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
Ingredients: ALCOHOL DENAT., WATER, PARFUM, CI 47005.
80% vol.
4. SZAKASZ: Elsősegély‐nyújtási intézkedések
4.1 Az elsősegély‐nyújtási intézkedések ismertetése

Szembe jutás esetén:
Alapos, 15‐20 percig tartó szemöblítést kell végezni folyó vízzel. Ha további fájdalom vagy
irritáció lép fel, forduljunk orvoshoz.
Belégzés esetén:
Légúti irritáció esetén vigyük a sérültet friss levegőre.
5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1 Oltóanyag
Alkalmazható oltóanyag: haboltó, por, szén‐dioxid, víz
6. SZAKASZ Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és veszélyhelyzeti eljárások
Általános információk:
Óvintézkedések a nem kárelhárító személyzet részére
Kiömlés esetére vonatkozó intézkedések: Itassuk fel a kiömlött folyadékot nedvszívó hatású
anyaggal és tisztítószerrel tisztítsuk meg a területet. Hígítsuk vízzel. Szellőztessük ki a területet és
távolítsunk el minden gyújtóforrást.
6.2. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Egyéni védőeszközök: Normál használat esetén nincs szükség különleges személyi védőeszközre.
Hulladékkezelés: Az üres csomagolóanyag kommunális hulladékként kezelendő.
7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Ajánlások a biztonságos kezelésre: Nyílt láng és hő hatásának kitenni tilos. Csak jól szellőztetett
helyiségben használjuk. Dohányzás közben és nyílt láng közelében használni tilos. Ne
permetezzük szembe. A palack tartalmának koncentrált belélegzése veszélyes. Gyermekektől
tartsuk távol!
Tárolás: Száraz, hűvös helyen tartandó! Hőhatás, szikra, láng és dohányzás kerülendő.
Higiéniai előírások: Kozmetikai termék előállítására munkaruhát kell alkalmazni, mely a
következőből áll: munkaköpeny, hajvédő, kesztyű, munkavédelmi cipő.
Bármilyen fertőző betegség (vagy ennek gyanúja) esetén kozmetikai termék előállításával nem
foglalkozhat dolgozó, amíg az erre jogosult orvos a fertőzés mentességet nem igazolja.

