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Varnostni list

Številka proizvoda: FEXXDatum izdaje: 20.12.2013 Stran 1 od 8

Professional Body Supply SRL

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

Atomic Tattoo Ink - all shades

1.1 Identifikator izdelka

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba snovi/zmesi

intradermalna aplikacija

Permanent Make-up

Odsvetovane uporabe

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Professional Body Supply SRLIme podjetja:

Viale Giovanni Bovio 286Ulica:

I-66020 Pescara (PE)Kraj:

Telefon: Viale Giovanni Bovio 286 Telefaks:+39 0852309821

e-mail: info@bodysupply.it

www.atomictattooink.euInternet:

+39 08544605281.4 Telefonska številka za nujne 

primere:

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Stavki R:

Vnetljivo.

2.2 Elementi etikete

10 Vnetljivo.
Stavki R

02 Hraniti izven dosega otrok.
Stavki S

Vsebuje CI 11767, 12475, 51345, 56110, 561170, 56300, 73907, 74160, 74265, 77266, 77891. Lahko 

povzroči alergijsko reakcijo.

Izjemno označevanje posebnih zmesi

Ni posebnih nevarnosti. Prosim upoštevajte v vsakem primeru informacije v zvezi z varnostnimi 

navodili.

2.3 Druge nevarnosti

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

Revizacijska številka: 1,00 Datum revidirane izdaje: 31.07.2013 SL

mailto:info@bodysupply.it
http://www.atomictattooink.eu


Atomic Tattoo Ink - all shades

Varnostni list

Številka proizvoda: FEXXDatum izdaje: 20.12.2013 Stran 2 od 8

Professional Body Supply SRL

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Nevarne sestavine

Razvrstitev po GHS

Delez

UvrstitevŠt. CAS

Št. REACH

Indeks št.

Št. ES Sestavina

1 - < 5 %PEG-8

Xi - Dražilno  R3625322-68-3

Besedilo R- in H-stavkov: glej spodnje odd. 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Pri alergijskih znakih, posebej v predelu dihal, se je potrebno takoj posvetovati z zdravnikom.

Splošni napotki

Skrbeti za sveži zrak.

Pri vdihavanju

Sprati z veliko vode. Zamenjati kontaminirana oblačila.

Pri stiku s kožo

Takoj previdno in temeljito sprati z očesno prho ali vodo.

Pri stiku z očmi

Takoj sprati usta in piti veliko vode.
Pri zaužitju

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Anafilaktični šok kot posledica alergije.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Regulacija delovnja krvnega obtoka, po potrebi šok terapija.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Voda. Ogljikov dioksid (CO2). Pena. Prah za gašenje.

Ustrezna sredstva za gašenje

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Gorljiv(a)(o). Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes.

V primeru požara: Uporabiti zaščitni dihalni aparat, ki ni odvisen od zraka v okolju.

5.3 Nasvet za gasilce

Zaradi zaščite ljudi in zaradi ohladitve posod v nevarnem območju uporabiti vodne brizgalke. 

Kontaminirano vodo za gašenje zbirati ločeno. Ne dovoliti, da pride v kanalizacijo ali vodovje.

Dodatni napotki

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

Odstraniti vse vžigalne pobude.

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Ne dopustitit, da se proizvod nekontrolirano vnaša v okolje. Nevarnost eksplozije.
6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Pobrati s pomočjo materiala, ki veže tekočino (pesek, diatomejska prst, vezivo za kisline, univerzalno 

vezivo). S sprejetim materialom ravnati skladno s poglavjem za odlaganje odpadnih snovi.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje
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Niso potrebni posebni ukrepi za zaščito okolja.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Pri odprti uporabi nujno uporabiti tudi naprave z lokalnim odsesavanjem. Ne vdihavati 

plina/dima/hlapov/meglice.

Navodilo za varno rokovanje

Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. Preprečiti statično naelektrenje. Hlapi lahko z zrakom tvorijo 

eksplozivno zmes.

Navodila za varstvo pred požarom in eksplozijo

Priporočene temperature skladiščenja: 5°C - 35°C

Dodatni napotki

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hraniti v tesno zaprti posodi. Rezervoar hraniti v hladnem, dobro zračnem prostoru. Hraniti ločeno od 

virov vžiga - ne kaditi.

Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah

Ne skladiščiti skupaj z/s: Material, bogat s kisikom, oksidativno.

Napotki za skupno skladiščenje

7.3 Posebne končne uporabe

Upoštevajte navodila za uporabo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Kontrolni parametri

KTVvl/m³mg/m³ml/m³SnovŠt. CAS Op.

41000Etanol (Etilalkohol)64-17-5 1900

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Pri odprti uporabi nujno uporabiti tudi naprave z lokalnim odsesavanjem. Ne vdihavati 

plina/dima/hlapov/meglice.

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Zamenjati kontaminirana oblačila. Pred odmori in ob zaključku dela je potrebno umiti roke. Med 

uporabo ne jesti in ne piti.

Splošni varnostni in sanitarni ukrepi

Zaščita oči: ni potrebno.

Zaščito za oči/obraz

zaščita rok: ni potrebno.

Zaščita rok

zaščita telesa: ni potrebno.

Zaščita kože

ob pravilni uporabi in pod normalnimi pogoji zaščita dihal ni potrebna.

Zaščita dihal
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belkast

tekočAgregatno stanje:

Barva:

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

značilenoVonj:

Metoda

pH (pri 20 °C): 7,7

Sprememba stanja

Ni razpoložljivih podatkovTališče:

78 °CZačetno vrelišče in območje vrelišča:

Ni razpoložljivih podatkovSublimacijska temperatura:

Ni razpoložljivih podatkovZmehčišče:

42 °CPlamenišče:

Vnetljivost

Ni razpoložljivih podatkovTrdne snovi:

Ni razpoložljivih podatkovPlin:

3,5 vol. %Meje eksplozivnosti-spodnja:

15 vol. %Meje eksplozivnosti-zgornja:

95 °CTemperatura vnetišča:

Temperatura samovžiga

Ni razpoložljivih podatkovTrdne snovi:

Ni razpoložljivih podatkovPlin:

Alkohol

Oksidativne lastnosti

Parni tlak:

  (pri 20 °C)

58 hPa

Parni tlak:

  (pri 50 °C)

293 hPa

Gostota (pri 20 °C): 1,6 g/cm³

Nasipna teža: Ni razpoložljivih podatkov

Topnost v vodi: Ni razpoložljivih podatkov

Topnost v drugih topilih

Ni razpoložljivih podatkov

Ni razpoložljivih podatkovPorazdelitveni koeficient:

Ni razpoložljivih podatkovDinamična viskoznost:

Kinematična viskoznost: Ni razpoložljivih podatkov

Ni razpoložljivih podatkovIztočni čas:

Ni razpoložljivih podatkovRelativna gostota par:

Relativna hitrost izparevanja: Ni razpoložljivih podatkov

Ni razpoložljivih podatkovPreizkus ločitve topila:

22,90 %Vsebnost topila:

9.2 Drugi podatki

40Vsebnost trdnih snovi:
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Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Nevarnost vžiga.

10.2 Kemijska stabilnost

Ni razpoložljivih podatkov

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Ni razpoložljivih podatkov

Varovati pred toploto. Nevarnost vžiga.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ni razpoložljivih podatkov

10.5 Nezdružljivi materiali

Ni razpoložljivih podatkov

10.6 Nevarni produkti razgradnje

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

Toksikokinetika, presnova in razdelitev

Na voljo ni nobenih informacij.

Akutna strupenost

Ne obstajajo podatki za sam pripravek/zmes.

SestavinaŠt. CAS

VrsteDozaMetodaNačini izpostavljenosti Izvor

25322-68-3 PEG-8

RatteLD50 2000 mg/kgoralni

Dražilnost in jedkost

ne draži.

Senzibilizirno učinkovanje

ni nevarnosti za senzibiliziranje.

STOT - enkratna izpostavljenost

Na voljo ni nobenih informacij.

Učinkovanje po večkratni ali daljši ekspoziciji

Na voljo ni nobenih informacij.

Učinkovanja povzročitve raka, sprememb dedne zasnove in ogrožanja razplojevanje

Ni na voljo nobenih opozoril glede karcinogenosti za človeka. 

Ni na voljo nobenih opozoril glede mutagenosti zarodnih celic pri človeku. 

Ni na voljo nobenih opozoril glede reproduktivne toksičnosti za človeka.

Nevarnost pri vdihavanju

Na voljo ni nobenih informacij.

Sestavine tega pripravka ne izpolnjujejo kriterijev za CMR kategorije 1 ali 2.

Spesifično delovanje v živalskem poskusu

Klasifikacija je izvedena v skladu s postopkom izračunavanja karakteristike preparata (1999/45/ES).

Splošni napotki o preskusih

Praktične izkušnje
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Opažanja, ki so relevantna za klasifikacijo

Na voljo ni nobenih informacij.

druga opažanja

Na voljo ni nobenih informacij.

Splošni napotki

Kratek povzetek ocenitve CMR lastnosti: Sestavine tega pripravka ne izpolnjujejo kriterijev za CMR 

kategorije 1 ali 2.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Pri strokovnem uvajanju majhnih koncentracij v adaptirane čistilne naprave ni pričakovati motenj pri 

razgradnji aktivnega blata.

12.2 Obstojnost in razgradljivost

Ni razpoložljivih podatkov

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Ni razpoložljivih podatkov

Ni razpoložljivih podatkov

12.4 Mobilnost v tleh

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Ni razpoložljivih podatkov

Ni razpoložljivih podatkov

12.6 Drugi škodljivi učinki

Klasifikacija je izvedena v skladu s postopkom izračunavanja karakteristike preparata (1999/45/ES).

Splošni napotki

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Ravnanje z ostanki zmesi

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi 

predpisi.

Klasifikacijska številka odpadka - Produktni ostanki/Nerabljen produkt

200128 KOMUNALNI ODPADKI (GOSPODINJSKI ODPADKI IN NJIM PODOBNI ODPADKI IZ INDUSTRIJE, 

OBRTI IN STORITVENIH DEJAVNOSTI), VKLJUČNO Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI; ločeno 

zbrane frakcije (razen 15 01); barve, črnila, lepila in smole, ki niso omenjene v 20 01 27

Klasifikacijska številka odpadka - Rabljen produkt

KOMUNALNI ODPADKI (GOSPODINJSKI ODPADKI IN NJIM PODOBNI ODPADKI IZ INDUSTRIJE, 

OBRTI IN STORITVENIH DEJAVNOSTI), VKLJUČNO Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI; ločeno 

zbrane frakcije (razen 15 01); barve, črnila, lepila in smole, ki niso omenjene v 20 01 27

200128

Klasifikacijska številka odpadka - Pakiranje

KOMUNALNI ODPADKI (GOSPODINJSKI ODPADKI IN NJIM PODOBNI ODPADKI IZ INDUSTRIJE, 

OBRTI IN STORITVENIH DEJAVNOSTI), VKLJUČNO Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI; ločeno 

zbrane frakcije (razen 15 01); barve, črnila, lepila in smole, ki niso omenjene v 20 01 27

200128

Voda (z detergentom). Popolnoma izpraznjena embalaža se lahko reciklira.

Ravnanje z neočiščeno embalažo

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Kopenski transport (ADR/RID)

14.1 Številka ZN: Za to prevozno sredstvo ni klasificiran.
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Za to prevozno sredstvo ni klasificiran.14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

No14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

No14.4 Skupina pakiranja:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Not restricted

Druge ustrezne podatke (Kopenski transport)

Transport z rečno plovbo (ADN)

14.1 Številka ZN: Za to prevozno sredstvo ni klasificiran.

Za to prevozno sredstvo ni klasificiran.14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

No14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

14.4 Skupina pakiranja: No

Not restricted

Druge ustrezne podatke (Transport z rečno plovbo)

Pomorski ladijski transport (IMDG)

14.1 Številka ZN: Za to prevozno sredstvo ni klasificiran.

Za to prevozno sredstvo ni klasificiran.14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

No14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

-14.4 Skupina pakiranja:

Not restricted

Druge ustrezne podatke (Pomorski ladijski transport )

Zračni transport (ICAO)

14.1 Številka ZN: Za to prevozno sredstvo ni klasificiran.

Za to prevozno sredstvo ni klasificiran.14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

No14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

-14.4 Skupina pakiranja:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Not restricted

Druge ustrezne podatke (Zračni transport)

14.5 Nevarnosti za okolje

neOGROŽA OKOLJE: 

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

No

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC

No

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

EU Podatki, določeni s predpisi

22,9 % (366,4 g/l)1999/13/EGS (VOC):

Nacionalni  predpisi

1 - Malo ogroža vodoStopnja ogrožanja vode (D):

15.2 Ocena kemijske varnosti

Varnostni pregledi za snovi v tej zmesi niso bili izvedeni.
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ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremembe

List z varnostnimi podatki v skladu z/s Udredba (ES) št. 1907/2006 (REACH) 

čas veljavnosti: Države članice ES, Švica, Turčija, Rusija, Hrvaška

Celotno besedilo stavkov R v oddelkih 2 in 3

10 Vnetljivo.

36 Draži oči.

(Podatki o nevarnih vsebovanih snoveh so vsakokrat v skladu z zadnjim veljavnim varnostnim podatkovnim listom 

preddobavitelja.)
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