New Brand
Biztonsági adatlap késztermékhez
1. RÉSZ- VEGYI ANYAG/KÉSZÍTMÉNYÉS CÉG AZONOSÍTÁSA


Késztermék neve: Fine Fragrances, Eau de Parfum, Eau de Cologne, Eau de Toilette, Parfüm
termékek.

Gyártó cég azonosítása:
PC DESIGN PERFUMES
ILOT N° 1- LOT N° 15
FREE ZONE
TANGIER-MOROCCO
Tel: 00212 39 39 37 51
Fax : 00212 39 39 37 52
Orvosi segélykérés esetén, kérjük forduljon a helyi mérgezési központhoz
Dátum: 2014 Március

Frissítve: Március 2016

2. RÉSZ- VESZÉLYEK MEGHATÁROZÁSA
VÉSZHELYZET ÁTTEKINTÉSE:
Ez egy testápolási, vagy kozmetikai termék, mely rendeltetésszerű és ésszerű használat mellett
biztonságos a felhasználók számára. További információ a toxikológiai végpontokról elérhető a szállító
kérésére.
LEHETSÉGES EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSOK:


Szem:

Szembejutás esetén okozhat enyhe, átmeneti irritációt. A szem enyhe bepirosodása, vagy csípő érérzés
előfordulhat.


Bőr:

Rendeltetés szerű használat esetén nem lép fel irritáció, fényallergia. Ha mégis irritáció lépne fel a
következő rendeltetésszerű használat során várhatóan enyhék és átmenetiek lesznek.


Belélegzés

Nem irritálja a légutakat. Nem illékony.


Lenyelés

Rendeltetésszerű használat mellett a termék nem okoz gyomor és bélrendszeri panaszokat. Véletlen
lenyelés esetén a hígítatlan termék okozhat enyhébb gyomor-bélrendszeri panaszokat, hányást,
hasmenést.

3. RÉSZ- ÖSSZETEVŐK ÉS ALAPANYAGOK
Az elkészült termék összetevőinek listája a következő:
 alkohol dental, víz, illatanyag
 Tartalmazhat: Blue 1, Red 4, Yellow 5, Green 5, Violet 2.
 Az elkészült termék a következő allergiát okozható anyagokat tartalmazza:
amylcinnamyl alkohol, ánizs-alkohol, benzil-alkohol, benzil-benzoát, benzilcinnamát, benzil-szalicilát, cinnamal, fahéj-alkohol, citral, citronellol, kumarin,
eugenol, farnezol, geraniol, hexyl cinnamal, hydroxycitronellal, izoeugenol,
butylphenyl
methylpropional, limonén, linalool, hydroxyisohexyl 3-ciklohexén karboxaldehidet
metil-2-Octynoate, alpha-Isomethyl jonon, tölgyfazuzmó (tölgymoha) kivonat,
evernia
furfuracea (famoha) kivonat.
Veszélyes összetevők:
Kémiai
Közönséges
elnevezés elnevezés
Etanol
Denaturált szesz

CASszám:
64-17-5

összetétel
TLV/LD50/LC50
tartománya
60-100%
LD50 (Oral)= 7,060 mg/Kg (rat)
LC50 = Nincs elérhető adat

4. RÉSZ- ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS
 Szem
Szembekerülés esetén 15-20 percen keresztül a szem tiszta vízzel történő öblögetése. Ha az
irritáció ezután is fennáll, orvoshoz kell fordulni.
 Bőr probléma
Bőrprobléma esetén, hagyja abba a termék használatát. Alkalmazzon hideg borogatást az
érintett területeken. Ha a kellemetlen érzés nem múlik el, orvoshoz kell fordulni.
 Belélegzés
Amennyiben légúti irritáció lép fel, távolítsa a bőréről a terméket és tartózkodjon friss
levegőn.
 Lenyelés
A termék lenyelése esetén orvosi ellátás válhat javallottá. Ha már a termék a gyomorba
jutott, tüneti kezelésként ajánlatos vizet, vagy tejet inni, hígításképp.
Megjegyzés: Elsősegélynyújtás után a tájékoztatni kell felhasználót hogy
1. Forduljon a kórház sürgősségi osztályához, vagy a háziorvoshoz, ha valami szokatlan
történik, vagy ha szükségesnek érzi
2. A további intézkedések a baleset súlyosságától függenek orvosi felügyelet alatt,
bármilyen tartósan fennálló tünet esetén.



5. RÉSZ- TŰZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK
Gyulladáspont: 59 ° F (15 ° C), ASTM zárttéri



Oltóanyag: kémiai hab, poroltó, szén-dioxid, vagy víz.



Robbanásveszély: tűzveszélyes folyadék. Robbanó elegyet képezhet a levegővel, ha
nagy mennyiségű anyagot zárt, szellőzetlen térbe bocsátanak.





Tűzvédelmi Utasítás: Tűz esetén lépjen kapcsolatba a kárelhárító személyzettel.
Használjon légzőkészüléket és teljes védőruházatoz, amennyiben nagy mennyiségű
termékkel tartózkodik egy légtérben, mivel a veszélyes bomlástermékek kerülhetnek
a levegőbe. A termikus bomlás következtében szén-oxidok, nitrogén, szénhidrogének
és származékai kerülhetnek a levegőbe.
6. RÉSZ- BALESETI INTÉZKEDÉSEK
Eljárások kiömlés/szivárgás esetén
Háztartási intézkedés: Itassa fel a kiömlött terméket, hígítsa fel vízzel, majd
alaposan mossa fel. Zárjon el minden gyújtóforrást és szellőztesse ki az érintett
területet.
Háztartáson kívüli intézkedés: Zárjon el minden gyújtóforrást és szellőztesse ki az
érintett területet. Használjon védőszemüveget, ha fenn áll a veszélye, hogy a kifolyt
anyag visszafröccsen, használjon kesztyűt és más védőruházatot (kötény, csizma,
stb.)

7. RÉSZ- KEZELÉS ÉS TÁROLÁS
 Háztartási intézkedések: Ne tegye ki hő hatásának.
 Háztartáson kívüli intézkedések: Ne tegye ki hő, szikra, láng, extrém hő hatásának.
A termék közelében tilos a dohányzás és minden egyéb gyújtóforrás használata. Ne
használjon nyílt lángot a termék közelében.
 A biztonságos tárolás feltételei:
Háztartási intézkedések: Ne tegye ki hő, szikra, láng, extrém hő hatásának. A
termék
közelében tilos a dohányzás és minden egyéb gyújtóforrás használata. Ne használjon
nyílt lángot a termék közelében. Tartsa távol az oxidálószerektől. Tárolási javaslat: 535°C között.
Háztartáson kívüli intézkedések: Tartsa távol az oxidálószerektől. Tárolja jól
szellőző, hűvös helyen. Tárolja a hely előírásoknak megfelelően: IB osztályú
gyúlékony folyadékok.
Egyéb ajánlások: Nincs
8. RÉSZ- SZEMÉLYES VÉDELEM
Háztartási intézkedések: A tárgyként szereplő testápoló, vagy kozmetikai termék,
annak rendeltetésszerű használata mellett biztonságos a fogyasztók és más fogyasztók
számára.
Háztartáson kívüli intézkedések: Tárolja a terméket jól szellőző helyen. Használjon
védőszemüveget, ha fenn áll a veszélye, hogy a kifolyt anyag visszafröccsen,
használjon kesztyűt és más védőruházatot (kötény, csizma, stb.), hogy
megakadályozza a bőrrel és ruházattal való érintkezést. Mindig kövesse a munkahelyi
higiéniai előírásokat. Kerülje a termék hosszan tartó bőrrel, vagy ruhával való
érintkezését. A testápoló, vagy kozmetikai termék, annak rendeltetésszerű használata
mellett biztonságos a fogyasztók és más fogyasztók számára.

9. RÉSZ- FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK
Olvadáspont: Nem alkalmazandó
 Szín, szag és külső: Tiszta átlátszó
folyadék különböző színekben és
illatokban.
Halmazállapot: Folyékony
Forrás pont: 172°F (78°C)
pH: Nem alkalmazandó
Oldhatóság vízben: kismértékben oldható
Lobbanáspont: 59°F (15°C),
% VOC (illékony szerves vegyület): Az
Európai szabályoknak megfelel
Gőz sűrűsége: Nem alkalmazandó
Fajsúly: 0.830-0.890




10. RÉSZ- STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG
Kerülendő körülmények: Kerülni kell a szélsőséges hő- és gyújtóforrásokat. A
terméket távol kell tartani az oxidálószerektől.
Egyéb ajánlás: Nincs

11.RÉSZ- TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
A tárgyként szereplő testápoló, vagy kozmetikai termék, annak rendeltetésszerű használata
mellett biztonságos a fogyasztók és más fogyasztók számára. További információ a
toxikológiai végpontokról elérhető a gyártónál.
 Krónikus hatások: A késztermék nem vált ki krónikus egészségre káros hatásokat.
 Szervekre gyakorolt hatása: Nem káros az emberi szervezetre.
 Rákkeltő hatás: A készterméknek nincs rákkeltő hatása

12. RÉSZ- KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK
A termék összetevői kis mennyiségben nem károsak a környezetre.
A csomagoló anyag részei megegyeznek a hagyományos csomagolási módszerekkel.
További információ a gyártótól kérhető.
13. RÉSZ- MEGSEMMISÍTÉS
A megsemmisítést a szövetségi/állami/ tartományi előírásoknak megfelelően kell elvégezni.
 Háztartási eljárás: A következő utasítások kizárólag fogyasztói felhasználás esetén
alkalmazhatóak. Ne öntse ki a terméket megfelelő hígítás, vagy előkezelés nélkül.
Tartsa a terméket zártan, hogy elkerülje a termék elpárolgását.
 Háztartáson kívüli eljárás: Az MSDS hatálya alá tartozó termékeket eredeti
állapotukban kell megsemmisíteni a gyúlékony és veszélyes hulladékokra vonatkozó
RCRA rendelet D001-es pontja szerint.
14. RÉSZ- SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK
Késztermék közúti szállítása (DOT): UN1266, Parfüm termék, 3-as osztály, PGII, 15C (c.c)
LTD. QTY. (szállítható fogyasztói áruként ORM-D-n keresztül 12/31/2013).
Késztermék vízi szállítása (IMDG): UN1266, Parfüm termék, 3-as osztály PG II 15C (c.c)
LTD. QTY
Késztermék légi szállítása (IATA): UN1266, Parfüm termék, 3-as osztály PG II 15C (c.c)
LTD. QTY

15. RÉSZ- KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYZÓ INFORMÁCIÓK
EU DPD (Veszélyes Termékek Irányelve) besorolás (DPD 88/379/EGK)
A kozmetikumok és/vagy gyógyszertermékek szabályozása a FDA (US), HPB (Kanada),
Kozmetikai Irányelv (EU), MHW (Japan) és MOH (Kína) alá tartozik.


Amerikai Szövetségi Rendszer:
A termék a jelen biztonsági adatlap a Szövetségi Élelmiszer, Gyógyszer és
Kozmetikai törvény szerint szabályozott és biztonságosan használható minden
esetben konténer, karton kísérő okmányaként.
SARA 313/302/304/311/312 vegyszerek: Nincs



Kanada:
A termék behozatala Kanadába a CEPA állttal jóváhagyott. A termék a veszélyességi
kritériumoknak megfelelően osztályozott a Canadian Controlled Product Regulations
(CPR) álltal és az MSDS tartalmazza az összes a CPR által megkövetelt szükséges
információt.



Egyesült Államok:
CA Prop 65:
Ez a termék nem tartozik a figyelmeztető címkével ellátott termékek közé.



Egyéb állami tudnivalók
A következő összetevők vannak jelen a késztermékben és szerepelnek az
alábbiakban:
Összetevők
CAS #
Szint
Államok
Denaturált szesz 64-17-5
60-100% IL
MA
NJ
PA
RI
Egyéb: A parfüm összetevői ezen MSDS hatálya alá tartoznak és megfelelnek az
IFRA irányelvének.
16. RÉSZ- Veszélyességi jelölések

Tűzveszélyes folyadék és gőz

-

16. RÉSZ- MÁS INFORMÁCIÓK
NYILATKOZAT: Az adatlap célja, hogy egy rövid összefoglalóval útmutatást adjon a
termék használatához. A dokumentumot megbízható és pontos forrásokból állítottuk össze a
legjobb tudásunk szerint. Nem garantált, hogy a dokumentum világszerte megfelel a veszélykommunikációs szabályozásnak.
Az információkat jóhiszeműen közöljük. Minden felhasználónak fel kell mérnie a
felhasználás feltételeit és megtervezni a megfelelő védelmi mechanizmusokat annak
érdekében, hogy megakadályozza, az alkalmazottak veszélyeztetettségét, elkerülje az anyagi
kárt, megelőzze a termék által okozható környezetszennyezést.

