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BIZTONSÁGI ADATLAP 
Hókirálynő csill. építő zselé 

           
Dátum: 2008.08.11. 

1. TERMÉK AZONOSÍTÓJA, FORGALMAZÓJA: 
 

Termék megnevezése: Hókirálynő csill. építő zselé 
 
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. ÖSSZETEVŐK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az összetevők speciális azonosítását a gyártó cég sajátjának tekinti, üzleti titok. 
 
3. VESZÉLYLEHETŐSÉGEK 
- Szem irritációt okozhat 
- Bőrirritáció: bőrszárazság, repedezés v. kiütés 
 
4. ELSŐSEGÉLY VESZÉLY ESETÉN 
- Szájba kerülés esetén: tiszta szabad levegőre menjen ki, ha a légzés leállna, alkalmazzon mesterséges 
lélegeztetést, hívjon orvost. Lenyelése hányást okozhat, keresse fel orvosát. 
- Szembe kerülés esetén: öblítse le a szemeket tiszta vízzel legalább 15 percen keresztül. Ha az irritáció 
továbbra is fenn áll, keresse fel orvosát. 
- Bőr irritáció esetén: a bőrt alaposan tisztítsa meg szappannal és vízzel, a szennyezett ruhát távolítsa 
el, és újra használat előtt mossa ki. 
 
5. TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 
Viseljen védő munkaruházatot, s csak védett helyről biztonságos távolságból oltsa a tüzet. 
Tűz hatására nő a hőmérséklet és a nyomás, mely konténereket repeszthet meg, melyek terjeszthetik a 
tűzet, növelve a sérülés kockázatát. 
Tűz megszűntetésére használjon széndioxidot vagy száraz kemikáliát, illetve nagyobb tűz esetén vizet 
vagy haboltót 
Alkalmazzon vízszoró permetet hűtésre. 
Értesítse a hatóságot ha központi víz- v. szennyvíz-csatornába folyna az anyag. 
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6. BALASETI INTÉZKEDÉSEK 
Spontán polimerizáció lehetséges. 
Védőruhát nem viselő embereket küldjenek ki a helyiségből. Küszöböljön ki minden gyújtó forrást.  
Védje szemét és bőrét . A szivárgó konténereket helyezze jól szellőztathető helyre. Itassa fel semleges 
anyaggal, és dobja ki. Öblítse le a területet vízzel. 
 
7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 
Tárolja 40C fok alatt 
Kerülje a szemmel és bőrrel való érintkezést. A zselét ne tegye ki közvetlen napfénynek, hősugárzónak és 
fagynak. Tartsa távol melegtől, szabad lángtól, oxidációtól, sugárzástól. 
Tartsa lezárt tégelyben.  
Távolítson el minden szennyezett ruhadarabot. A bőrt alaposan tisztítsa meg. 
Ha melegítjük párolgásakor esetleg széndioxid, szén-monoxid , nitrogen-oxid kerülhet a levegőbe. 

   
8. SZEMÉLYI VÉDELEM ELŐÍRÁSAI 
Mérnöki előrírás: Jó elszívó alakmazása a helyiségben 
Viseljen védőruhát, hogy elkerülje az anyaggal való érintkezést. Viseljen védőszemüveget, kesztyűt, 
belégzési veszéllyel kapcsolatban az EN149-es EU standard az irányadó. 
 
9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONDSÁGOK  
 

Forráspont VOC Gőznyomás 
(mm Hg) 

Sűrűség Oldhatóság 
vízben 

n.a. 0.0 n.a. Nehezebb 
a levegőnél 

Nem oldható 

 
Megjelenés Olvadáspont Gyulladáspont Illat 

Átlátszó  
folyékony 

N/A >100C Enyhe acryl 
illat 

 
 
10. STABILITÁS/REAKTIVITÁS 
- Normál stabilitás 
- Kerülendő: oxidáló anyagok, peroxidok, rozsda, vas, acél.. 
- Veszélyes polimerizáció megtörténhet 
- Kerülni kell a közvetlen napfényt, UV sugárzást, oxidáló anyagokat ill. a fagytól óvjuk 
 
11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ  
Carcinogén anyagot nem tartalmaz (E). 
 
12. EKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ 
Az anyag nem kerülhet az ivóvíz készletbe, szennyvízve vagy a csatornába, és a földbe. 
 
13. TÉGELY/KONTÉNER KIDOBÁSA 
Helyi szabályoknak megfelelően. Kidobás esetén ajánlott a tégely/konténer újrahasznosítása, vagy 
legalább háromszori kiöblítés után kidobható. 
 
14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ 
DOT LEÍRÁS: nem szabályozott 
 
15. SZABÁLYOZÓ INFORMÁCIÓK 
A TSCA Inventory-n minden összetételt felsoroltak. 
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16. EGYÉB INFORMACIÓK 
KOCKÁZAT MINŐSÍTÉS: 
HMIS értelmében:    NFPA értelmében: 
Egészségre nézve: enyhe kockázat  Egészségre nézve: enyhe kockázat  
Gyulladékonyság – enyhe kockázat  Gyulladékonyság – enyhe kockázat 
Reactiviáts – mérsékelt kockázat  Reactiviáts – mérsékelt kockázat 
Védőfelszerelés: Védőszemüveg és kesztyű használata 
 
A közölt adatok a mai ismeretekre támaszkodnak és a termékkel kapcsolatos biztonsági intézekedések ismertetésére szolgálnak. A termék egyetlen 
tulajdonságára sem adnak garanciát. 


