
BIZTONSÁGI ADATLAP  
 
1. AZONOSÍTÁS/FORGALMAZÓ: 
Termék megnevezése: 2M Color Gel 
Forgalmazó:  2M Beauty Kft. 

H-1056 Budapest, Belgrád rkp.26  
Tel: 361-318-1808  Fax: 361-483-1005 

www.2mbeauty.hu;  2mbeauty@2mbeauty.hu 
 
 
2. ÖSSZETÉTEL: CAS Number=CAS szám, INCI Name= INCI szerinti név, Veszélyjel: Xi  

Chemical Identity  CAS 
Numbers  

EINECS#
:  

INCI Name  Exposure 
OSHA  

TWA/STEL 

Limits 
ACGIH  

TWA/STEL  

Carcinogen 
IARC/NTP/  

OSHA  

%  

Polyurethane 
Acrylate 
Oligomer 

Mentes N/E Polyurethane 
Acrylate Oligomer 

N/E N/E Not Listed 70-80 

Ethylene glycol 
Dimethacrylate 

97-90-5  202-617-2 Glycol HeMA- 
Methacrylate 

N/E N/E  Not Listed 20-30 

Hydroxycyclohexyl 
Phenyl ketone 

947-19-3 213-426-9 Hydroxycyclohexyl 
Phenyl ketone 

N/E N/E  Not Listed 3-5 

Benzophenone 119-61-9  204-
337-6 

Benzophenone N/E N/E  Not Listed 3-5 

N/E - None Established N/R - Not Reviewed  N/DA – No Data Available N/A –  

Hazard Symbols: Xi 
Risk Phrases: R22, R36/38, R43 

Safety Phrases:  
S18, S24/25, S36/37, S38  

 
3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS:  
Enyhén irritatív.  
-kissé mérgező lehet  
-mérsékelt bőrirritációt okozhat (pír, duzzanat)  
-szemirritációt okozhat  
A 2000. évi XXV. törvény és a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet és módosítása szerint  
 
4. ÓVINTÉZKEDÉSEK:  
Gyermekek kezébe nem kerülhet  
Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó  
Használat közben enni, inni nem szabad  
Kerülni kell a szembejutást  
Ha szembe kerül, bő vizzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni  
Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt és a címkét orvosnak meg  
kell mutatni.  
 
5. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS:  
Belégzést követően: vigyük a sérültet friss levegőre, szoros ruhadarabjait  
meglazítva fektessük le kényelmes testhelyzetbe. Panasz esetén hívjunk orvost.  
Mutassuk meg a Címkét.  

http://www.2mbeauty.hu/
mailto:2mbeauty@2mbeauty.hu


Szembe jutás esetén: öblítsük ki a szemet - legalább 10-15 percen át - bő folyóvízzel, a  
szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Panasz esetén  
forduljunk orvoshoz.  
Lenyelés esetén: Hívjunk azonnal orvost.  
Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévő betegnek ne adjunk be semmit szájon  
át, vagy ilyen esetben hányást kiváltani nem szabad!  
Tudnivalók az orvos számára: Terápiás intézkedések: Alapvető segélynyújtás,  
dekontamináció, tüneti kezelés.  
6. Tűzveszélyesség:  
Mérsékelten tűzveszélyes Tűzveszélyességi osztály: ’D’  
Nem gyúlékony, de magas hő hatására (tűz esetén) kontrollálatlan polimerizáció indulhat be, 
mely robbanásszerűen szétrepesztheti a tégelyt.  
7. Óvintézkedés baleset esetén:  
Használata enyhe szemirritációt okozhat. Szembe kerülés esetén bő, tiszta vízzel legalább 15 
percig (nyitott szemhéjnál) öblítsük. A tünetek fennmaradása esetén forduljunk orvoshoz.  
Lenyelés esetén enyhén mérgező hatású lehet. Ezesetben vigyük a személyt friss levegőre, és 
azonnal forduljunk orvoshoz.  
Nagy mennyiségű tartós belélegzése okozhat enyhe gyomor irritációt. Ekkor vigyük a személyt 
friss levegőre.  
8. Kezelés és tárolás:  
Eredeti, zárt csomagolásban, fagymentes, száraz, hőforrástól és nyílt lángtól elkülönített  
helyen, élelmiszerektől távol tárolandó.  
Eltarthatósági idő: 3 év. Kezelés: kerülje szemmel, bőrrel való érintkezést  
Tárolás: eredeti csomagolásban, száraz, jól szellőző helyen. Tároljuk hűvös (<35 C°) helyen. 
Gyermekektől és sugárzó hőtől tartsuk távol.  
9. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:  
8.1. A munkavégzés feltételei: Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését,  
 
szembe, nyálkahártyára jutását, lenyelését. Használat közben enni, inni nem szabad.  
A higiénés bőrfertőtlenítés előírásait - a használati utasításnak megfelelően - be kell tartani.  
8.2. Műszaki intézkedések: Jól szellőztetett helyen használható.  
8.3. A termék szakipari felhasználásra készült. Megfelelő szellőztetéssel ellátott helységben 
(ventillátor használata ajánlott), a fenti figyelmeztetések betartásával alkalmazandó!  
10. Fizikai-kémiai jellemzők:  
Halmazállapot: gél  
2/2  
Szín: színezett  
Szag: illatosított  
10. Stabilitás és reakciókészség:  
Stabilitás: rendeltetésszerű használata során stabil.  
Veszélyes reakciók: nem ismertek.  
Minőségét megőrzi: felbontástól számított 18 hónapig.  
11. Toxikológiai információk:  
A termék enyhén irritálhatja a szemet és a nyálkahártyát.  
Szembe, nyálkahártyára jutva irritatív hatást fejthet ki. A bőrt  
szárítja.  
12. Ökotoxikológiai adatok:  



Vízminőség-veszélyességi osztály: WGK 1, vízminőséget enyhén veszélyeztető anyag.  
A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.  
13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:  
A termék maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek.  
Kezelésükre a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók.  
Környezetvédelem: A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.  
14. Szállításra vonatkozó előírások:  
Szállítás: Mérsékelten tűzveszélyes  
15. Szabályozási információk:  
A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:  
Munkavédelem  
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és vonatkozó rendeletei  
Veszélyes anyagok  
2000. évi XXV. és a 2004. évi XXVI. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó  
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rendeletei, a 44/2000. (XII.27.) EüM. és a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a veszélyes  
anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról  
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet és módosítása a munkahelyek kémiai  
biztonságáról  
Veszélyes hulladék  
98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001. (VII.18.) KöM. rendelet; 2000. évi XLIII  
törvény a hulladékgazdálkodásról  
Vízszennyezés  
204/2001. (X.26.) Kormány rendelet a csatornabírságról  
Biocidok  
38/2003 (VII.7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek  
előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről  
Címkézésre vonatkozó előírások az EU szabályozás szerint:  
 

 
VESZÉLYES JELZÉS: Xi: Irritáló,  
KOCKÁZATI JELZÉS: R11: tűzveszélyes; R36/38: Irritációt okoz szemnek 
és bőrnek,  R43: Érzékenységet okoztat bőrre kerülve 
BIZTONSÁGI JELZÉS: S18: óvatosan nyitni a tartályt  
S24/25: Kerülje a szemmel/bőrrel való érintkezést.  S36/37: Védőruha 

viselete ajánlott. S38: Megfelelő szellőztető rendszer használata javasolt 
 

16. Egyéb:  
A termék szakipari felhasználásra készült. Megfelelő szellőztetéssel ellátott helységben 
(ventillátor használata ajánlott), a fenti figyelmeztetések betartásával alkalmazandó!  
A termék szakszerű felhasználása érdekében kérjük, olvassa el a részletes felhasználási  
útmutatót is.  
Ez a biztonsági adatlap megfelel a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és  
végrehajtási rendeletei előírásainak, valamint a 38/2003.(VII.7.) EszCsM-FVM-KvVm együttes 
rendeletben foglaltaknak is. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a 
felhasználók részére kötelező. 
 
2009.01.01 
 
 


