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BIZTONSÁGI ADATLAP
készült a 1 907/2006 /EK ren d eletn e k megf elel ..en
1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása
A készítmény kereskedelmi neve: DENIM DEO SPRAY .– BLACK
Felhasználási terület: kozmetikum, dezodor
Kiszerelés: 150 ml; aeroszol csomagolásban kiszerelt
Gyártó/disztribútor: CONTER SpA
Cím: Viale Europa, 12/14 .– 26855 Lodi Vecchio (LO), Olaszország
Telefon: 39 371 4621, Fax: 39 371 460474
website: www.conter.dom; email: conter@conter.com
Forgalmazó: Fourth Kft.
Cím: H-1036 Budapest, Lajos u. 142.
Telefon: 36 1 430 1700, Fax: 36 1 430 1701
website: www.fourth.hu
A biztonsági adatlapért felel..s személy elérhet..sége:
dombai.krisztina@fourth.hu
Sürg..sségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
(ETTSZ): napközben 06 (1) 476-6464
éjjel-nappal hívható száma: 06 (80) 20 11 99
2. A veszélyek azonosítása
T..zveszélyes Irritatív
A gyártói besorolás szerint a termék veszélyes készítmény:
F Xi
A készítmény veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok:
R 11 T..zveszélyes
R 36 Szemizgató hatású
Fizikai-kémiai veszély: t..zveszélyes, h..forrástól távol tartandó.
Egészségkárosító veszély: szembe jutva irritál; kerüljük el a termék
permetének szembejutását.
Környezetkárosító veszély: ökotoxikológiai adatok nem elérhet..k; környezeti
veszély nem várható,
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kiszerelése következtében.
Egyéb információ: gyermekek kezébe nem kerülhet.
3. Összetétel/tájékoztatás az alkotórészekr..l
Veszélyes komponensek Koncentráció Veszélyjel, R-mondatok
izobután CAS-szám: 75-28-5 EK-szám: 200-857-2 0,3 .– 0,5% F+, R 12
bután CAS-szám: 106-97-8 EK-szám: 203-448-7 <0,1% F+, R 12
propán CAS-szám: 74-98-6 EK-szám: 200-827-9 <0,1% F+, R 12
izopentán CAS-szám: 78-78-4 EK-szám: 201-142-6 3 .– 5% F+, Xn, N, R
12-51/53-65-66-67
A gyártó más veszélyes összetev.. jelenlétét nem jelzi.
A termék kozmetikum, pontos összetétele a címkéjén megtalálható, az
összetev..k neve az INCI elnevezést
követi, (International Nomenclature Cosmetic Ingredients/A kozmetikai
termékekben alkalmazott kémiai
összetev..k nemzetközi nevezéktana).
A veszélyjelek és R-mondatok a tiszta komponensre vonatkoznak, a
készítmény veszélyesség szerinti besorolását a 2. és a
15. pont adja meg. Az R-mondatok teljes szövegét lásd a 16. pontban.
4. Els..segélynyújtási intézkedések
Lenyelés esetén: a szájüreget öblítsük ki sok vízzel, igyunk sok vizet, kérjük ki
orvos tanácsát.
B..rre jutás esetén: intézkedés nem szükséges, a termék b..rrel történ..
érintkezésre kifejlesztett, ha
véletlenszer..en a b..rre kerül, mossuk le vízzel.
Szembejutás esetén: azonnal legalább 10 percig tartó szemöblítést kell
végezni b.. vízzel a szemhéj
széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben; tartós irritáció esetén
forduljunk orvoshoz.
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5. T..zvédelmi intézkedések
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Megfelel.. oltóanyag: víz, szén-dioxid, oltóhab, oltópor
Veszélyes égéstermékek: szén-monoxid, szén-dioxid
A t..z esetén használatos véd..eszközök: megfelel.. véd..ruha és a környezet
leveg..jét..l független
légz..készülék
Egyéb információ: A termék gyúlékony, ne permetezzük nyílt lángra, izzó
tárgyra. Használata közben ne
dohányozzon! H..-, gyújtó- és szikraforrástól tartsuk távol. Az aeroszolos
palackokat t..z esetén célszerH
vízpermettel h..teni. A készítmény g..zei a leveg..vel robbanékony elegyet
képeznek. Ha a palack 50°C-nál
nagyobb h..mérsékletnek van kitéve, akkor deformálódhat és felrobbanhat.
T..z esetén a deformálódott
palackok nagy távolságba elrepülhetnek, vegyen fel véd..sisakot és
véd..ruhát, ha a tüzet megközelíti.
6. Intézkedések véletlenszer.. kibocsátás esetén
Távolítsuk el a minden gyújtóforrást. Kerüljük el a g..zök belégzését!
Csúszásveszélyre legyünk figyelemmel.
Kiömlés esetén: Biztosítsunk megfelel.. szell..zést, nyissunk ablakot! Kiömlés
esetén használjunk homokot
vagy
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