
Felülvizsgált kiadás dátuma: 10/20/2014

BIZTONSÁGI ADATLAP
[Az 1907/2006 (REACH) és a 2015/830 rendelet kritériumainak megfelelően]

A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/
VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

1.

2.

Termék neve: CND COOLBLUE

Termék típusa: Keverék

Felhasználási javaslat: Kozmetikai felhasználásra.

Felhasználási korlátozások: Kérjük, olvassa el a termék csomagolásán szereplő címkét az anyag megfelelő 

használata érdekében. Csak külsőleg. Kizárólag az utasításoknak megfelelően 

használja. A termék a 1223/2009/EK kozmetikai rendelet hatálya alá esik. Az ilyen 

termékek kivételt képeznek az 1907/2006/EK rendelet, az 1272/2008/EK rendelet 

hatálya alól. A végső felhasználónak szánt, készárucikknek minősülő kozmetikai 

termékekhez biztonsági adatlap összeállítása nem szükséges. Az alábbi információk 

tájékoztató jellegűek.

Forgalmazó címe: X-Beauty Kft. 1063 Budapest,

 Bajnok utca 13. 1. emelet

 +3670/424-6245

 x@xbeautygroup.hu

Gyártó: CND,Inc 9560 Towne Centre Drive Suite 200, San Diego, California 92121

 Tel.: 1-800-833-NAIL, USA 

Sürgősségi telefonszám:  Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

 Tel.: 06 1 476 6464, 06 80 201 199 (0-24 h)

Osztályozás az 1272/2008/ Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 

EK rendelet (CLP) alapján  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. 

(tájékoztató adat): Súlyos szemirritációt okoz. Légúti irritációt okozhat.

 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

A termék a 1223/2009/EK kozmetikai rendelet előírásai alapján címkézendő. 
Címkézés az 1272/2008/EK (CLP) rendelet előírásai alapján (tájékoztató adat):



Egészség:
Szemirritáció: 2. kategória  

Fizikai: Gyúlékony folyadék 2. kategória

Figyelmeztető H-mondatok:
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

 

Az óvintézkedésekre vonatkozó P-Mondatok:
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. 

Tilos a dohányzás. 

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben 

 a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

VÉSZHELYZETI ÁTTEKINTÉS
FIZIKAI MEGJELENÉS: Folyadék

AZONNALI ÉRDEKEK: Tűzveszélyes folyadék. Az anyag kevés lánggal vagy egyáltalán nem éghet. 

 Túlzott expozíció esetén irritálhatja a szemet, a bőrt és a légzőkészüléket.

LEHETSÉGES EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSOK
Szembe kerülés: Szemirritációt okoz Bőrrel érintkezés: Bőrirritációt okozhat.

Lenyelés: Gyomor-bél irritációt, hányingert, hányást és hasmenést okozhat Belégzés: 

 Irritálja az orrot, a torkot és a légutakat.

Reprodukciós toxicitás: Nem várható, hogy reproduktív toxicitást okoz.

Csírasejt-mutagenitás: Nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek az OSHA szerint mutagének.

Irritáció: Súlyos szemirritációt okoz. Enyhe bőrirritációt okozhat. Légúti irritációt okozhat

Rákkeltő: Nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek az OSHA, az NTP és az IARC szerint 

rákkeltő hatásúak. FIGYELMEZTETŐ CIMKÉK: Tűzveszélyes folyadék

MEGJEGYZÉSEK
Gyermekektől távol tartandó,

csak külső használatra

EGÉSZSÉGVESZÉLYEK: Szembe kerülve ártalmas

FIZIKAI VESZÉLYEK: Tűzveszélyes folyadék

ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE
VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK3.

VESZÉLYESÖSSZETEVŐK:  

  Vol. %  CAS
Ethanol  60 - 70 64-17-5
2-propanol  < 5 - 10 67-63-0

MEGJEGYZÉSEK:  
Kockázati mondatok: Etanol: H225 – Tűzveszélyes folyadék és gőz, H320 – Szemirritációt okoz, 

H302 – Lenyelve ártalmas, H371 – Károsíthatja a szerveket. Kockázati mondatok: 2-propanol 

(izopropil-alkohol): H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz, H320 – Szemirritáló hatású.

FIGYELEM!



ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI
INTÉZKEDÉSEK

TŰZVÉDELMI
INTÉZKEDÉSEK

4.

5.

SZEM: Azonnal öblítse ki a szemet bő vízzel. Forduljon orvoshoz, ha az irritáció továbbra is 

fennáll.

BŐR:  Mossa le szappannal és vízzel, és forduljon orvoshoz, ha irritáció alakul ki vagy 

továbbra is fennáll.

LENYELÉS:  Lenyelés esetén azonnal hánytatni kell az orvosi személyzet utasítása szerint. 

Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szájon át. Azonnal forduljon orvoshoz.

BELÉGZÉS: Ha tünetek jelentkeznek, menjen friss levegőre, és forduljon orvoshoz, ha a légzési 

nehézség továbbra is fennáll.

A TÚLEXPOZÍCIÓ JELEI ÉS TÜNETEI 
SZEM:  Szemirritációt okoz

BŐR:  Nagy koncentrációban irritálhatja a bőrt LENYELÉS: Hányást okozhat.

BELÉGZÉS:  Álmosságot, szédülést, fejfájást és hányingert okozhat.

AKUT TOXICITÁS:  Normál használat és körülmények között nem veszélyes. K RÓNIKUS HATÁSOK: 

Nem ismert.

Megjegyzés az orvosnak:  Kezelje tünetileg.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:  A termék etanolt tartalmaz

TŰZVESZÉLYES OSZTÁLY: Tűzveszélyes folyadék, 2. kategória ÁLTALÁNOS VESZÉLY: 

 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

OLTÓANYAG:  Száraz vegyszer, Víz, Vízköd, Alkoholhab VESZÉLYES ÉGÉSTERMÉKEK: 

 Szén-monoxid

ROBBANÁSVESZÉLYEK:  Tűzveszélyes folyadék

TŰZVÉDELMI ELJÁRÁSOK:  Az etanol gőzök nehezebbek a levegőnél, és jelentős távolságot tehetnek meg a 

gyújtóforrástól. TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK: Viseljen pozitív nyomású, független 

légzőkészüléket

TŰZ ROBBANÁS:  Tűzveszélyes gőzök haladhatnak a padló mentén, hogy a gyújtóforrások 

meggyulladjanak. A tűznek kitett tartályokban elegendő belső nyomás alakulhat ki 

ahhoz, hogy robbanó erővel felszakadjon

ÉRZÉKENY  NA = Nem alkalmazható ÉRZÉKENYSÉG HATÁSRA: 

A STATIKUS KISÜLÉSRE:  NA = Nem alkalmazható 



INTÉZKEDÉSEK 
BALESET ESETÉN

KEZELÉS
ÉS TÁROLÁS

6.

7.

KIS KIÖMLÉS:  Távolítson el minden gyújtóforrást Ne lélegezze be a gőzöket Gondoskodjon 

megfelelő szellőzésről.

 Kerülje a szembe jutást.

 Felmosóval vagy szivaccsal tisztítsa meg 

NAGY KIÖMLÉS:  NA = Nem alkalmazható. 

KÖRNYEZETI ÓVINTÉZKEDÉSEK:
Vízbe kerülés:  Nincs besorolva káros hatása vízi növényekre és halakra 

Földre kerülés:  Nem minősül károsnak.

Levegőbe kerülés:  Nincs káros anyagként besorolva 

ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSOK:  Takarítás normál gondnoki kellékekkel 

MEGJEGYZÉSEK:  Gyúlékony folyadék

KÜLÖNLEGES
VÉDŐFELSZERELÉS:  Viseljen megfelelő védőruházatot, kesztyűt és szem-/arcvédőt

ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSOK:  Javasoljuk, hogy ezt az anyagot hűvös, jól szellőző helyen tárolja, nyílt lángtól vagy 

más gyújtóforrástól távol.

KEZELÉS:  Ne használja tűz vagy láng közelében. Ne dohányozzon. 

TÁROLÁS:  Gyermekektől elzárva tartandó

 Hűvös, száraz helyen tárolandó.

 Tárolja az eredeti tartályban hő- és/vagy gyújtóforrástól távol, szorosan lezárt 

edényben. Szellőztetett helyen tárolandó.

 Védje a fizikai sérülésektől.

 Elkülönítés az összeférhetetlen anyagoktól.

 Elkülöníthető éghető, szerves vagy más könnyen oxidálható anyagoktól Kerülje a fa 

padlón vagy polcon való tárolást.

TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET:  Szobahőmérséklet 

TÖLTÉSI HŐMÉRSÉKLET:  Szobahőmérséklet 

TÖLTÉSI/KISZÁLLÍTÁSI 
VISZKOSITÁS:  5400 - 7200 cps

TÁROLÁSI NYOMÁS:  NA = Nem alkalmazható

ELEKTROSZTATIKUS 
AKKUMULÁCIÓS VESZÉLY:  NA = Nem alkalmazható



AZ EXPOZÍCIÓ 
ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM8.

EXPOZÍCIÓS 

HATÁRÉRTÉKEK:  A termékre nem vonatkoznak expozíciós határértékek. 

 Az egyes összetevők expozíciós határértékei az alábbiakban találhatók

MŰSZAKI ELLENŐRZÉSEK:  A jó általános szellőzésnek elegendőnek kell lennie, mivel a maximális munkahelyi 

expozíciós határértéket normál használati körülmények között nem éri el.

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK

SZEM ÉS ARC:  Kerülje a szembe jutást. 

BŐR:  Nincsenek különleges követelmények. 

LÉGZÉS:  Általában nem szükséges.

VÉDŐRUHÁZAT:  Nincs szükség speciális ruházatra.

MUNKAHIGIÉNIAI 

GYAKORLAT:  Nincs szükség speciális eljárásokra. 

EGYÉB HASZNÁLATI 

ÓVINTÉZKEDÉSEK:  Soha ne egyen, ne igyon és nedohányozzon a munkaterületen.

 Ethanol (64-17-5) 1000 ppm 1000 ppm

 2-Propanol (67-63-0) 400 ppm 200 ppm

FIZIKAI ÉS KÉMIAI
TULAJDONSÁGOK9.

Külső tulajdonság:  Kék tiszta folyadék 

Szag:  Citrus

pH:  Nincs adat

% Párolgás  62

Lobbanáspont:  23°C (74°F) Closed Cup

Tűzveszélyes 
Határértékek:  3,3–19

Öngyulladási hőmérséklet:  Nincs adat 

Gőznyomás:  Nincs adat 

Gőzsűrűség: > 1 (levegő = 1)

Forráspont:  78°C (173°F)

Fagyáspont:  Nincs adat 

Olvadáspont:  Nincs adat

Vízben oldhatóság:  Oldható 

Párolgási ráta:  1 Víz = 1

Sűrűség:  Nincs adat 

Különleges súly:  0.9

Viszkozitás #1:  5400 - 7200 cps

Molekulatömeg:  Nem alkalmazható 

(VOC):  <62 -ig

OXIDÁLÓ 
TULAJDONSÁGOK:  Nem alkalmazható



STABILITÁS ÉS
REAKCIÓKÉSZSÉG

TOXIKOLÓGIAI
INFORMÁCIÓK

10.

11.

Reakcióképesség:  Igen 

Veszélyes 
polimerizáció:  Nem

Kerülendő feltételek:  Extrém hőmérsékleteknek, összeférhetetlen vegyszereknek (oxidálószerek), erős 

fényforrásoknak, szikráknak, lángoknak vagy más gyújtóforrásoknak való kitettség 

vagy érintkezés.

Veszélyes reakciók 
Lehetősége:  Nem ismert. 

Veszélyes 
bomlástermékek:  Nem ismert.

Összeférhetetlen anyagok:  Erősen oxidáló anyagok

Szem irritáció: Szemirritációt okozhat.

KÖRNYEZETVÉDELMI 
INFORMÁCIÓ12.

KÖRNYEZETI ADATOK:  Nincs káros anyagként besorolva. 

VÍZI TOXICITÁS (AKUT):  Nincs káros anyagként besorolva.

ÁRTALMATLANÍTÁSI
SZEMPONTOK13.

Ártalmatlanítás: A nem veszélyes folyadékok vagy szilárd anyagok ártalmatlanítása 

érdekében olvassa el az alkalmazandó helyi és állami előírásokat. Ne dobja 

szennyvízcsatornába. Kizárólag megfelelően szabályozott hulladéklerakóban 

történő ártalmatlanítás elfogadható.



SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ 
INFORMÁCIÓK14.

NON-BULK Szállítmány
Szárazföld (DOT):  Korlátozott mennyiség.

Hajó (IMDG):  ENSZ 1993, Tűzveszélyes folyadék n.o. ( Etanol oldatok), 3, II, limitált mennyiség

Légi (IATA):  Consumer Commodity, 9, ID8000

BULK Szállítmány
DOT (Közlekedési Minisztérium): 
UN-szám: 1170

ENSZ megfelelő s
zállítási név:  Etanol oldatok

ENSZ veszélyességi osztály: 3

ENSZ Csomagolási Csoport: II

IMDG (Nemzetközi Tengerészeti Szervezet veszélyes áruk kódja): 

Használja a fent felsorolt ENSZ-osztályozást.

IATA (Nemzetközi Légi Közlekedési Szövetség): 

Használja a fent felsorolt ENSZ besorolást.

SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓK15.

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
előírások/ jogszabályok:

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.) a vegyianyagok 

regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség 

létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsirendelet, az 1488/94/EK 

biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a93/105/EK és a 2000/21/EK 

bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről, és módosításai

2. CLP nemzetközi szabályozás:
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagokés 

keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelvmódosí-

tásáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, és módosításai

3. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/830 RENDELETE  (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 

engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mó-

dosításáról

4. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hazai rendeletek:
 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosításaiveszélyes anyagokkal és a veszélyes készítmé-

nyekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységekrészletes szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM 

rendelet és módosításai



5. A hulladékra vonatkozó hazai előírások:
 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsola-

tos egyes tevékenységek részletesszabályairól72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

6. Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek:
 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai

7. Munkavédelemre vonatkozó hazai előírások:
 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei

8. A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó hazai előírások:
 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet és módosításai

9. A kozmetikumokra vonatkozó előírások:
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009.november 30.) a kozmetikai ter-

mékekről.

EGYÉB 
INFORMÁCIÓK16.

Utolsó felülvizsgálat: 11/07/2014

Készítette: Revlon Research Center

Kiegészítő gyártói megjegyzések:
Használat előtt gondosan olvassa el a csomagoláson található összes figyelmeztetést és útmutatást. 

Kiegészítő információ az adatlapról: Csak külső használatra.

Jogi nyilatkozat:
Az itt szereplő információk vásárlói célokra való alkalmasságának megítélése szükségszerűen a vásárló fe-

lelőssége. Ezért annak ellenére, hogy az ilyen információk előkészítése során ésszerű gondossággal járnak 

el, a Revlon, Inc. nem vállal garanciát, nem vállal semmiféle nyilatkozatot és nem vállal felelősséget az ily-

en információk pontosságáért vagy alkalmasságáért a vásárló rendeltetésszerű alkalmazásához vagy fel-

használásának következményeiért.

Hozzászólások:
A kozmetikai termékeket mentesíti a biztonsági adatlapok alól az 1907/2006 / EK rendelet 2. cikke (2) 

bekezdésének b) pontja a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 

(REACH).

A kozmetikai termékeket részben mentesítik a kanadai munkahelyi veszélyes anyagok információs rendszere 

(WHMIS) a rendelet C. szakasza alapján.

A fogyasztói felhasználásra szánt kozmetikai termékek mentesülnek az Egyesült Államok Munkahelyi Biz-

tonsági és Egészségvédelmi Hivatala 29 CFR 1910.1200 veszélykommunikációs szabvány szerinti címkézé-

si követelményei alól, a CFR 1910.1200 (b) (5) (iii) 29. szakaszában. A kozmetikumokra az Élelmiszer- és 

Gyógyszerügynökség Élelmezési, Gyógyszer- és Kozmetikai Törvénye, valamint Fogyasztási cikkek Biztonsági 

Törvénye vonatkozik.


