
Hanami Professional  
Biztonsági adatlap 

 
az 1907/2006/EK rendelet szerint   

Permanent Make-Up Ink / Microblading Ink  
Felülvizsgálat dátuma: 09.03.2020 Termék kódja: Hanami_Professional Oldal 1 -tól/-től 7  

 
1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 

 
1.1. Termékazonosító  

Permanent Make-Up Ink / Microblading Ink  
1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt 

felhasználásai Az anyag/keverék felhasználása 
intradermális alkalmazás  

Nem tanácsolt alkalmazások  
Nem állnak rendelkezésre adatok  

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai   
Társaság: Hanami Professional  
Cím: Al. Jana Pawla II 66  
Város: PL-47-232 Kedzierzyn Kozle  
Telefon: +48 798 224 170  
e-mail: menager.hanami@wp.pl  
Felelős személy: Ireneusz Scieszka Telefon: +48 798 224 170 
e-mail: menager.hanami@wp.pl  
Internet: www.salonhanami.pl  

1.4. Sürgősségi telefonszám: +48 798 224 170  
 
'Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat Nagyvárad tér 2. 1096 BUDAPEST, HUNGARY +36 80 20 11 99 
 Nemzetközi sürgősségi telefonszám: Telefon: +49 180 2273-112 
 
 

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása 
 

2.2. Címkézési elemek 
 

2.3. Egyéb veszélyek  
Különösképp említendő veszélyek nincsenek. A biztonsági ismertetőben foglaltakat kérjük minden 
esetben figyelembe venni.   

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 
 

3.2. Keverékek  
 

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 
 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
 

Általános tanács  
Allergiás jelenségeknél, különösen a légzéssel kapcsolatban, azonnal orvoshoz kell fordulni.  

Belélegzés esetén  
Gondoskodni kell friss levegőről.  

Bőrrel való érintkezés esetén  
Bő vízzel lemosni. A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.  

Szembe kerülés esetén  
Azonnal óvatosan és alaposan szemzuhannyal vagy vízzel leöblíteni.  

Lenyelés esetén  
Rögtön a szájat kiöblíteni és sok vizet itatni.  

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások  
Allergiás-anafilaktikus sokkhatás.  

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése  
A vérkeringési funkció szabályzása, esetleg sokk-kezelés.   

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések  
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5.1. Oltóanyag 
 

A megfelelő oltóanyag  
Permetező vízsugár, Szén-dioxid (CO2), Hab, Poroltó.  

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek  
Éghető. A gőzök a levegővel robbanékony elegyet képezhetnek.  

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat  
Tűz esetén: A környezeti levegőtől független légzésvédő készüléket kell használni.  

További információ  
A személyek védelmére és az edényzetek hűtésére a veszélyzónában vízpermet-sugarat kell használni.   

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén 
 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások  
Az összes szikraforrást el kell távolítani.  

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések  
A termék nem juthat ellenőrzés nélkül a környezetbe. Robbanásveszély  

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai  
Folyadékkötő anyaggal (homok, kovaföld, savkötő univerzálkötő) felitatni. A felvett anyagot 
a Hulladékfeldolgozás fejezetnek megfelelően kell kezelni.  

6.4. Hivatkozás más szakaszokra  
Különleges óvintézkedések nem szükségesek.  

 
7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 

 
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

 
Biztonságos kezelési útmutatás  

Nyílt kezelés esetén helyi elszívóval rendelkező berendezéseket kell alkalmazni. A 
keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni.  

Utalások a tűz- és robbanásvédelemhez  
Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell . A gőzök 
a levegővel robbanékony elegyet képezhetnek.  

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt  
A tároló helyiségek vagy tartályok különleges formatervezése  

Az edényzet légmentesen lezárva tartandó. - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és 
más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.  

Utalások az együttes tároláshoz  
Tilos együtt tárolni a következőkkel: Anyag, oxigénben gazdag, égést tápláló, oxidáló. Pirofórok 
vagy önfelforrósodásra képes veszélyes anyagok..  

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 
 

Vegye figyelembe a használati utasítást.   
8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem 

 
8.1. Ellenőrzési paraméterek 

 
8.2. Az expozíció elleni védekezés 

 
Megfelelő műszaki ellenőrzés  

Nyílt kezelés esetén helyi elszívóval rendelkező berendezéseket kell alkalmazni. A 
keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni.  

Egészségügyi intézkedések  
A szennyezett ruhadarabot le kell vetni. Szünetek előtt és munkavégzés után, kezet mosni. Használat közben  
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enni, inni nem szabad.  
Szem-/arcvédelem  

Szemvédelem: nem szükséges.  
Kézvédelem  

Kézvédelem: nem szükséges.  
Bőrvédelem  

Testvédelem: nem szükséges.  
Légutak védelme  

szakszerű alkalmazás esetén és normál körülmények között nem szükséges légzésvédelem.  
 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk  
Fizikai állapot: folyékony 
Szín: jellemző 
Szag: jellemző 
pH-érték (20 °C-on): 7,7 

Állapotváltozások  
Olvadáspont: Nem állnak rendelkezésre adatok 
Kezdeti forráspont és 78 °C 
forrásponttartomány:  
Szublimációs pont: Nem állnak rendelkezésre adatok 
Lágyuláspont: Nem állnak rendelkezésre adatok 

Gyulladáspont: 42 °C 

Tűzveszélyesség  
szilárd: Nem állnak rendelkezésre adatok 
gáznemű: Nem állnak rendelkezésre adatok 

Robbanási határok - alsó: 3,5 térf.% 
Robbanási határok - felső: 15 térf.% 

Gyulladási hőmérséklet: 95 °C 
Öngyulladási hőmérséklet  

szilárd: Nem állnak rendelkezésre adatok 
gáznemű: Nem állnak rendelkezésre adatok 

Oxidálási tulajdonságok  
Alkohol  

Gőznyomás: 58 hPa 
(20 °C -on)  

Gőznyomás: 293 hPa 
(50 °C-on)  

Sűrűség (20 °C-on): 1,6 g/cm³ 
Ömlesztési sűrűség: Nem állnak rendelkezésre adatok 
Vízben való oldhatóság: Nem állnak rendelkezésre adatok 
Oldhatóság egyéb oldószerekben  

Nem állnak rendelkezésre adatok  
Megoszlási hányados: Nem állnak rendelkezésre adatok 
Dinamekus viszkozitás: Nem állnak rendelkezésre adatok 

Kinematicus viszkozitás: Nem állnak rendelkezésre adatok  
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 Kifutási: Nem állnak rendelkezésre adatok  
 Gőzsűrűség: Nem állnak rendelkezésre adatok  
 Párolgási sebesség: Nem állnak rendelkezésre adatok  
 Oldószer szétválás vizsgálat: Nem állnak rendelkezésre adatok  
 Oldószertartalom: 22,90 %  
 9.2. Egyéb információk    
 Szilárdanyagtartalom: 40  
 Nem állnak rendelkezésre adatok     

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 
 

10.1. Reakciókészség  
Gyúlékonyság veszélye.  

10.2. Kémiai stabilitás  
Nem állnak rendelkezésre adatok  

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége  
Nem állnak rendelkezésre adatok  

10.4. Kerülendő körülmények  
Tartsa távol hőforrásoktól (pl. forró felületektől), szikrától és nyílt lángtól. Gyulladásveszély. A gőzök a 
levegővel robbanékony elegyet képezhetnek.  

10.5. Nem összeférhető anyagok  
Nem állnak rendelkezésre adatok  

10.6. Veszélyes bomlástermékek  
Nem állnak rendelkezésre adatok  

 
11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 

 
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

 
Toxikokinetika, anyagcsere és eloszlás  

Nem állnak rendelkezésre információk.  
Akut toxicitás  

Magáról a készítményről/keverékről nem állnak rendelkezésre adatok.  
Izgató és maró hatás  

Nem izgató.  
Szenzibilizáló hatások  

nem szenzibiláló.  
Rákkeltő, mutagén és szaporodásra káros hatások  

Nincsenek utalások emberi karcinogenitásra.  
Emberben nincsenek utalások csírasejt mutagenitásra.  
Emberben nincsenek utalások reprodukciós toxicitásra.  

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)  
Nem állnak rendelkezésre információk.  

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)  
Nem állnak rendelkezésre információk.  

Aspirációs veszély  
Nem állnak rendelkezésre információk.  

Sajátos hatások állatkísérletek során  
Ennek a készítménynek az összetevői nem felelnek meg az 1 és 2 CMR kategóriák kritériumainak.  
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Egyéb információ vizsgálatok  
Az elegyet veszélyesnek sorolták be az 1999/45/EK rendelet értelmében.  

Gyakorlati tapasztalatok 
 

Az osztályozást illető megfigyelések  
Nem állnak rendelkezésre információk.  

Egyéb megfigyelések  
Nem állnak rendelkezésre információk.  

Egyéb információ  
A CMR-tulajdonságok összefoglaló kiértékelése: Ennek a készítménynek az összetevői nem felelnek meg az 
1 és 2 CMR kategóriák kritériumainak.   

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok 
 

12.1. Toxicitás  
Adaptált biológiai szennyvíztisztítóban, kis koncentrációk bevezetése során, az eleveniszap 
lebontó aktivitásának zavara, nem várható.  

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság  
Nem állnak rendelkezésre adatok  

12.3. Bioakkumulációs képesség  
Nem állnak rendelkezésre adatok  

12.4. A talajban való mobilitás  
Nem állnak rendelkezésre adatok  

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei  
Nem állnak rendelkezésre adatok  

12.6. Egyéb káros hatások  
Nem állnak rendelkezésre adatok  

További információ  
@1208.B000001  

 
13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 

 
13.1. Hulladékkezelési módszerek 

 
Hulladékelhelyezési megfontolások  

Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint.  
Hulladék elhelyezési szám maradékokból/felhasználatlan termékekből származó hulladék  

200128 TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI 
ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE A SZELEKTÍVEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOT IS; 
szelektíven gyűjtött hulladékfrakciók (kivéve 15 01); festék, tinta, ragasztó és gyanta, a 20 01 27 
kódszám alatt szereplők kivételével  

Hulladék elhelyezési szám maradékokból származó hulladék  
200128 TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI 

ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE A SZELEKTÍVEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOT IS; 
szelektíven gyűjtött hulladékfrakciók (kivéve 15 01); festék, tinta, ragasztó és gyanta, a 20 01 27 
kódszám alatt szereplők kivételével  

Hulladék elhelyezési szám szennyezett csomagolás  
200128 TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI 

ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE A SZELEKTÍVEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOT IS; 
szelektíven gyűjtött hulladékfrakciók (kivéve 15 01); festék, tinta, ragasztó és gyanta, a 20 01 27 
kódszám alatt szereplők kivételével  

Szennyezett csomagolás ártalmatlanítása és ajánlott tisztítószerek  
Bő vízzel lemosni. A teljesen kiűrített csomagolásokat tovább lehet adni értékesítésre.  
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14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk  

Szárazföldi szállítás (ADR/RID)   
 14.1. UN-szám:  Erre a közlekedési eszközre nem engedélyezve.  

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő Erre a közlekedési eszközre nem engedélyezve.  
 szállítási megnevezés:   
       

No 
 

 14.3. Szállítási veszélyességi   
 osztály(ok):   
     

No 
 

 14.4. Csomagolási csoport:  
    

 Egyéb vonatkozó információk (Szárazföldi szállítás)  
 No dangerous good in sense of this transport regulation.  
 Not restricted   

Belvízi szállítás (ADN)   
 14.1. UN-szám:  Erre a közlekedési eszközre nem engedélyezve.  

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő Erre a közlekedési eszközre nem engedélyezve.  
 szállítási megnevezés:   
    

No 
 

 14.3. Szállítási veszélyességi   
 osztály(ok):   
    

No 
 

 14.4. Csomagolási csoport:  
    

 Egyéb vonatkozó információk (Belvízi szállítás)  
 Not restricted   

Tengeri szállítás (IMDG)   
 14.1. UN-szám:  Erre a közlekedési eszközre nem engedélyezve.  

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő Erre a közlekedési eszközre nem engedélyezve.  
 szállítási megnevezés:   
    

No 
 

 14.3. Szállítási veszélyességi   
 osztály(ok):   
    

- 
 

 14.4. Csomagolási csoport:  
           

Egyéb vonatkozó információk (Tengeri szállítás)  
Not restricted  

Légi szállítás (ICAO-TI/IATA-DGR) 
 

14.1. UN-szám:  
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási 
megnevezés:  
14.3. Szállítási veszélyességi 
osztály(ok): 
14.4. Csomagolási csoport: 

 
Egyéb vonatkozó információk (Légi szállítás)  

No dangerous good in sense of this transport regulation.  
Not restricted  

14.5. Környezeti veszélyek 
 

KÖRNYEZETVESZÉLYEZTETŐ: nem  
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések  

No  
14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás  

No  
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15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 
 

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

A vonatkozó fontosabb jogszabályok  
2004/42/EK (illékony szerves 18,35 % (293,6 g/l)  
vegyületek):  
Nemzeti előírások  
Vízszennyezési osztály (D): - - vizekre nem veszélyes  

15.2. Kémiai biztonsági értékelés  
Az ebben a keverékben szereplő anyagokhoz nem készültek anyagbiztonsági véleményezések.  

 
16. SZAKASZ: Egyéb információk 

 
Módosítások  

Biztonsági adatlap megfelelö 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH)  
Az érvényességi idő: EK tagállamai, Svájc, Törökország, Oroszország, Horvátország  

 
(A veszélyes összetevők adatait a szállító utolsó érvényes biztonsági adatlapjából vettük át.)  
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