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ПОГЛАВЉЕ 1. Идентификација хемикалије и подаци о лицу које ставља хемикалију у промет

Atomic Tattoo Ink - all shades

1.1. Идентификација хемикалије

1.2. Идентификовани начини коришћења хемикалије и начини коришћења који се не препоручују

Употреба материјала/смеше

Intradermalna aplikacija

Permanent Make-up

Употреба која се не саветује

1.3. Подаци о снабдевачу

Professional Body Supply SRLОпис предузећа:

Viale Giovanni Bovio 286Улица:

I-66020 Pescara (PE)Место:

Телефон: Viale Giovanni Bovio 286 Фак:+39 0852309821

Електронску адресу: info@bodysupply.it

www.atomictattooink.euИнтернет:

+39 08544605281.4 Број телефона за хитне 

случајеве:

ПОГЛАВЉЕ 2. Идентификација опасности

2.1. Класификација хемикалије

R ознака:

Запаљиво.

2.2. Елементи обележавања

10 Запаљиво.
R ознака

02 Чувати ван домашаја деце.
S ознака

Садржи CI 11767, 12475, 51345, 56110, 561170, 56300, 73907, 74160, 74265, 77266, 77891. Може 

да изазове алергијске реакције.

Посебна ознака одређених припрема

ПОГЛАВЉЕ 3. Састав/Подаци о састојцима

3.2. Подаци о састојцима смеше

Опасне материје

GHS класификације

Количина

КласификацијаCAS број

REACH број

Број индекса ЕУ

EС број Хемијски назив

1 - < 5 %PEG-8

Xi - Иритативно  R3625322-68-3

Текст R и H ознака: видети поглавље 16.

ПОГЛАВЉЕ 4. Мере прве помоћи
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4.1. Опис мера прве помоћи

Код алергијских реакција, нарочито дисајних органа, одмах потражити савет лекара.

Опште информације

Потребан свеж ваздух.

После удисања

Опрати са доста воде.

У додиру са кожом

Одмах пажљиво и темељно испрати тушем за очи или водом.

Након контакта са очима

Уста одмах испрати и затим попити пуно воде.
Након гутања

4.3. Хитна медицинска помоћ и посебан третман

Регулисање функције крвотока, евентуално третирање шока.

ПОГЛАВЉЕ 5. Мере за гашење пожара

5.1. Средства за гашење пожара

За заштиту особа и расхлађивање контејнера у угроженом подручју употребити водени млаз . 

Контаминирану воду за гашење одвојено сакупити. Немојте дозволити да доспе у канализацију 

или воду.

Додатна упутства за опремање техничких постројења:

ПОГЛАВЉЕ 6. Мере у случају удеса

Одстранити све изворе паљења.

6.1. Личне предострожности, заштитна опрема и поступци у случају удеса

Немојте дозволити да производ неконтролисано доспе у човекову околину.
6.2. Предострожности које се односе на животну средину

Сакупити материјалом који везује течности (песак, киселгур, везиво киселина, универзално 

везиво). Прихваћен материјал треба третирати према одломку о уклањању отпада .

6.3. Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију

ПОГЛАВЉЕ 7. Руковање и складиштење

7.1. Предострожности за безбедно руковање

У случају отвореног руковања треба користити уређаје са локалним исисавањем . Немојте 

удисати гас/дим/пару/аеросол.

Упутства за сигурно руковање

држати даље од извора паљења - не пушити. Предузети мере против електростатичког пуњења.

Упутства за заштиту од пожара и експлозије

 5°C - 35°C

Остали подаци за руковање

7.2. Услови за безбедно складиштење, укључујући некомпатибилности

Држати контејнер добро затворен. Чувати контејнер на хладном, добро проветреном месту. 

држати даље од извора паљења - не пушити.

Захтеви у погледу простора за складиштење и посуда

Немојте складиштити заједно са:

Упутства за заједничко складиштење

ПОГЛАВЉЕ 8. Контрола изложености и лична заштита
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8.1. Параметри контроле изложености

8.2. Контрола изложености и лична заштита

У случају отвореног руковања треба користити уређаје са локалним исисавањем . Немојте 

удисати гас/дим/пару/аеросол.

Одговарајући технички уређаји за управљање

 Oпрати руке пре паузе и при крају рада. Немојте јести и пити за време рада.

Опште мере заштите и хигијене

Заштита очију: није потребно.

Заштита очију/лица

Заштита тела: није потребно.

Заштита тела

беличасто

Агрегатно стање:

Боја:

9.1. Подаци о основним физичким и хемијским својствима хемикалије

ПОГЛАВЉЕ 9. Физичкa и хемијска својства

карактеристичноМирис:

Метода

pH (при 20 °C): 7,7

Промене стања

Нема података на располагањуТачка топљења:

78 °CПочетна тачка кључања и опсег 

кључања:

Нема података на располагањуТачка сублимације:

Нема података на располагањуТачка омекшавања:

42 °CТачка пaљења:

Запаљивост

Нема података на располагањуЧврсто:

Нема података на располагањуГас:

3,5 вол.-%Доња граница експлозивности:

15 вол.-%Горња граница експлозивности:

95 °CТемпературе паљења:

Тачка самопаљења

Нема података на располагањуЧврсто:

Нема података на располагањуГас:

Алкохол

Оксидујућа својства

Притисак паре:

  (при 20 °C)

58 hPa

Притисак паре:

  (при 50 °C)

293 hPa

Густина (при 20 °C): 1,6 g/cm³

Сипка густина: Нема података на располагању

Растворљивост у води: Нема података на располагању

Растворљивост

Нема података на располагању
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Нема података на располагањуКоефицијент расподеле:

Нема података на располагањуВискозност:

Вискозност: Нема података на располагању

Нема података на располагањуИстекло време:

Нема података на располагањуРелативна густина паре:

Испарљивост: Нема података на располагању

Нема података на располагањуИспитивање сепарације 

растварача:

22,90 %Садржај растварача:

9.2. Остали подаци

40Садржај чврстог тела:

Нема података на располагању

ПОГЛАВЉЕ 10. Стабилност и реактивност

10.2. Хемијска стабилност

Нема података на располагању

10.3. Могућност настанка опасних реакција

Нема података на располагању

Заштитити од врућине.

10.4. Услови које треба избегавати

Нема података на располагању

10.5. Некомпатибилни материјали

Нема података на располагању

10.6. Опасни производи разградње

ПОГЛАВЉЕ 11. Токсиколошки подаци

11.1. Подаци о токсичним ефектима

Токсикокинетика, метаболизам и дистрибуција

Информације нису доступне.

Акутна токсичност

Хемијска ознакаCAS број

ВрстаДозаМетодПутеви излагања Извор

25322-68-3 PEG-8

RatteЛД50 2000 mg/kgорално

Иритативност и корозивност

није надражујуће.

Сензибилизација

није сензибилирајуће.

Специфична токсичност циљног органа (једнократна експозиција)

Информације нису доступне.

Далекосежна дејства после поновљене или дуже експозиције

Информације нису доступне.

Карциногеност, мутагеност и токсичност по репродукцију

Ревизија број: 1,00 Датум обраде 31.07.2013 SR
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 Не постоје индиције на мутагеност људских полних ћелија. 

Не постоје индиције на репродуктивну токсичност код људи.

Опасност од аспирације

Информације нису доступне.

Класификовање је урађено према поступку прорачуна описаних у смерницама за припрему 

(1999/45/ЕЗ).

Остали подаци о проверама

Искуства из праксе

Посматрања релевантна за класификацију

Информације нису доступне.

Остала запажања

Информације нису доступне.

ПОГЛАВЉЕ 12. Екотоксиколошки подаци

12.2. Перзистентност и разградљивост

Нема података на располагању

12.3. Потенцијал биоакумулације

Нема података на располагању

Нема података на располагању

12.4. Мобилност у земљишту

12.5. Резултати ПБТ и вПвБ процене

Нема података на располагању

Нема података на располагању

12.6. Остали штетни ефекти

Класификовање је урађено према поступку прорачуна описаних у смерницама за припрему 

(1999/45/ЕЗ).

Додатни подаци

ПОГЛАВЉЕ 13. Одлагање

13.1. Методе третмана отпада

Упутства уа уклањање смећа

Немојте дозволити да доспе у канализацију или воде. Уклањање смећа према законским 

прописима.

Индексни број из Каталога отпада - неискоришћени производа

200128 КОМУНАЛНИ ОТПАДИ (КУЋНИ ОТПАД И СЛИЧНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И ИНДУСТРИЈСКИ 

ОТПАДИ), УКЉУЧУЈУЋИ ОДВОЈЕНО САКУПЉЕНЕ ФРАКЦИЈЕ; одвојено сакупљене фракције 

(изузев 15 01); боја, мастила, лепкови и смоле другачији од оних наведених у 20 01 27

Индексни број из Каталога отпада - Половни производа

КОМУНАЛНИ ОТПАДИ (КУЋНИ ОТПАД И СЛИЧНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И ИНДУСТРИЈСКИ 

ОТПАДИ), УКЉУЧУЈУЋИ ОДВОЈЕНО САКУПЉЕНЕ ФРАКЦИЈЕ; одвојено сакупљене фракције 

(изузев 15 01); боја, мастила, лепкови и смоле другачији од оних наведених у 20 01 27

200128

Индексни број из Каталога отпада - контаминиране амбалаже

КОМУНАЛНИ ОТПАДИ (КУЋНИ ОТПАД И СЛИЧНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И ИНДУСТРИЈСКИ 

ОТПАДИ), УКЉУЧУЈУЋИ ОДВОЈЕНО САКУПЉЕНЕ ФРАКЦИЈЕ; одвојено сакупљене фракције 

(изузев 15 01); боја, мастила, лепкови и смоле другачији од оних наведених у 20 01 27

200128

 Потпуно празна паковања могу се однети на рециклирање.

Контаминиране амбалаже
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ПОГЛАВЉЕ 14. Подаци о транспорту

Транспорт копном (ADR/RID)

No14.3. Класа опасности у 

транспорту:

No14.4. Амбалажна група:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Not restricted

Остали дотични подаци о копненом транспорту

Tранспорт у унутрашњем речном саобраћају (ADN)

No14.3. Класа опасности у 

транспорту:

14.4. Амбалажна група: No

Not restricted

Остали дотични подаци о копненом транспорту

Транспорт у морском саобраћају (IMDG)

No14.3. Класа опасности у 

транспорту:

-14.4. Амбалажна група:

Not restricted

Остали дотични подаци о поморском бродском транспорту

Bаздушни транспорт (ICAO)

No14.3. Класа опасности у 

транспорту:

-14.4. Амбалажна група:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Not restricted

Остали дотични подаци о ваздушном транспорту

14.5. Опасност по животну средину

неОПАСНО ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: 

14.6. Посебне предострожности за корисника

No

14.7. Транспорт у расутом стању

No

ПОГЛАВЉЕ 15. Регулаторни подаци

15.1. Прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином

ЕУ-прописи

22,9 % (366,4 g/l)VOC према 99/13/ЕЗ:

Национални прописи

1 - средња опасност по водуКласа опасности за воду (WGK):

15.2. Процена безбедности хемикалије

Оцене сигурности материјала за ступстанције у овој мешавини нису спроведене.

ПОГЛАВЉЕ 16. Остали подаци
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Промене

  , Швајцарска, Турска, Русија, Хрватска

Потпуно дослован текст R ознаке у поглављу 2 и 3

10 Запаљиво.

36 Иритативно за очи.

(Подаци опасних садржаних материја потичу из дотичних последње важећих сигурносних листова 

предиспоручиоца.)
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