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1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása
A készítmény neve:

Beauty 4 Happy body spray

Gyártó:

Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt.
6725 Szeged Kenyérgyári út 5.
Tel: 62/592-100
Fax: 62/592-167

Forgalmazó:

Bradoline Kft.
1051 Budapest Roosevelt tér 7/8.

Felelős személy:

fejlesztes@florin.hu

Sürgősségi telefon:

OKK-OKBI ETTSZ (1096 Budapest Nagyvárad tér 2.)
06-80/201-199

2. A veszély azonosítása
Áttekintés:
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 és átmeneti.
Belégzés:
Enyhe, átmeneti légúti irritációt okozhat. A tömény gőzökkel való hosszú idejű
érintkezés kerülendő.
Lenyelés:
Rendeltetésszerű használat esetén nem nyelhető le.
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3. Összetétel / az alkotórészekre vonatkozó információ
Veszélyes összetevők:
Kémiai név

Koncentráció (%) CAS-szám

Alcohol denat.
Parfum
Butane

~47%
<2%
~50%

64-17-5
–
106-97-8

EU
R-mondatok S-mondatok
veszélyjel
F
11
7-16
Xi, N
38-43-51/53 24-37-61
F+
12
2-9-16

4. Elsősegélynyújtási intézkedések
Szembe jutás esetén:
Alapos, 15-20 percig tartó szemöblítést kell végezni folyó vízzel. Ha további
fájdalom vagy irritáció lép fel, forduljunk orvoshoz.
Bőrprobléma esetén:
Hagyjuk abba a termék használatát. Alkalmazzunk hideg borogatást a bőrfelületen a
fájdalom csillapítására. Ha az irritáció nem csökken, forduljunk orvoshoz.
Belégzés esetén:
Légúti irritáció esetén vigyük a sérültet friss levegőre.

5. Tűzvédelmi intézkedések
Robbanási tulajdonságok: Gyúlékony. A palack tűzben felrobbanhat. Levegővel
zárt térben a termék robbanásveszélyes elegyet
képezhet.
Használható oltóanyagok:

Haboltó, por, szén-dioxid, víz.

Veszélyes bomlástermékek: Szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok, szénhidrogének és származékaik.
Tűzoltási tanácsok:
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Hívjuk a tűzoltóságot. A palackokban túlnyomás
uralkodik, azok tűzben felrobbanhatnak. Ennek
megelőzésére az aeroszol palackokat vízzel hűteni kell
a szétnyílás, roncsolódás megakadályozása érdekében.
Nagy mennyiség égése esetén légzőkészülék és
védőfelszerelés használata javasolt.
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6. Intézkedések baleset esetén
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.

7. Kezelés és tárolás
Kezelés:
Nyílt láng és hő hatásának kitenni tilos. Csak jól szellőztetett helyiségben használjuk.
Dohányzás közben és nyílt láng közelében használni tilos. Ne permetezzük szembe.
A palackban túlnyomás uralkodik, felszúrni vagy tűzbe dobni tilos. A palack
tartalmának koncentrált belégzése veszélyes. Gyermekektől tartsuk távol.
Tárolás:
Nyomás alatt lévő palack. Napfénytől védett helyen tároljuk 50°C alatti
hőmérsékleten, fagymentes helyen. Hőhatás, szikra, láng és dohányzás kerülendő.
Oxidálószerektől tartsuk távol.

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
Kozmetikai termék, amely normál használati körülmények között nem jelent veszélyt
a felhasználókra. Normál használat esetén nincs szükség különleges személyi
védőeszközökre.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
A töltőfolyadék adatai:
Megjelenés:
színtelen, tiszta folyadék
Szag:
illatosított
Sűrűség:
0,8 g/cm3
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10. Stabilitás és reakcióképesség
Kerülendő körülmények:
Magas hőmérséklettől és gyújtóforrástól tartsuk távol. Ne tároljuk együtt
oxidálószerekkel.

11. Toxikológiai információk
Nem toxikus. Kozmetikai termék, amely normál használati körülmények között nem
jelent veszélyt a felhasználókra.
Krónikus hatás: A készterméknek nem várható krónikus hatása az egészségre.

12. Ökotoxicitás
Nem toxikus. A termék összetevői nem jelentenek veszélyt a környezetre. Az üres
csomagolóanyag kommunális hulladékként kezelendő.

13. Hulladékkezelés
Az üres csomagolóanyag kommunális hulladékként kezelendő. Felnyitni, ütögetni,
felszúrni, sugárzó hő hatásának kitenni még üres állapotban is tilos.

14. Szállításra vonatkozó adatok
ADR/RID besorolás:
Szállítási név:
UN szám:

AEROSOLS
1950

15. Szabályozási információk
Veszélyjel: F+ (Fokozottan tűzveszélyes)
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16. Egyéb
A komponensek R-mondatai a 3. pontból:
R 11:
Tűzveszélyes
R 12:
Fokozottan tűzveszélyes
R 38:
Bőrizgató hatású
R 43:
Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló
hatású lehet)
R 51/53:
Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben
hosszantartó károsodást okozhat
A közölt adatok a jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak.
A biztonsági adatlap a terméket csak a biztonsági követelmények szempontjából írja
le. Az érvényben levő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

Oldal: 5/5

