
 

Biztonsági adatlap 
 

1. Azonosítás 

 

Kereskedelmi megnevezés: 9514/9515 Smink -  Bruynzeel arcfesték 

 

Gyártó cég: Bruynzeel-Sakura BV, Hollandia 

 

     2. Összetétel/alkotórészekre vonatkozó információk 
 

Összetevők (az INCI szerint): glicerin, kaolin, poliszorbát 20, talkum, cink, sztearát, víz, 

poliszorbát 80, cetil acetát, acetilált lanolin alkohol, PEG-75 lanolin, magnézium alumínium 

szilikátok, magnézium karbonát, fenoxietanol, metil paraben, etil paraben, butil paraben, 

propilén glikol, propil paraben, diazolidinil karbamid, alfa-izometil ionone, kumarin, linalol, 

butilfenil metilpropronal, haxil fahéjaldehid, citronelol, geraniol, cinnamil alkohol, 

pézsmaketonok, 2-metil-3-propanal, fahéj alkohol, parfüm. 

És még tartalmazhat: C. I. 77007, 77019, 77288, 77289, 77891, 77491, 77492, 77499, 77400, 

77000, 15880, 15850,  12085, 19140, 47005, 42090, kálcium karbonátok. 

Megfelel az FDA-követelményeknek. 

 

3. Lehetséges veszélyek 
 

Rendeltetésszerű használat esetén az arcfesték az egészségre nem veszélyes. 

 

     4. Elsősegély nyújtási intézkedések 
 

Belégzés után: nem használatos. 

Bőrrel érintkezés után: szappanos vízzel mossuk le. 

Szembe kerülés után: bő vízzel öblítsünk, és ha a tünetek ismétlődnek, hívjunk orvost.  

Lenyelés után: tüneti kezelés. 

 

     5. Intézkedések tűz esetén 
 

Megfelelő oltószerek: víz, hab vagy homok. 

 

Ajánlás: a termék eléghet, ha nyílt láng eléggé felforrósítja. 

 

6. Intézkedések akaratlan környezetbe kerülés esetén 

 
Tisztítási/felszedési eljárások: a kifolyt terméket szedjük fel és kezeljük a 13. pontban 

leírtaknak megfelelően. 

 

     7. Kezelés és tárolás 
 

Kezelés: semmiféle különleges elővigyázatosságot nem igényel. 

 

Tárolás: semmiféle különleges intézkedést nem igényel. 
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Általános információ a minőség érdekében: közvetlen napfénytől tartsuk távol. 

 

      8. Expozíciós ellenőrzés/ egyéni védekezés 

 
Általános védőintézkedések: általános védelmi és higiéniai intézkedések javasoltak. 

      

      9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

9.1 Megjelenés                              fizikai állag: paszta 

                                                       szín: különböző                                    

                                                       illat (festékek): édeskés parfümös 

 

 9.2 Biztonsági paraméterek       pH: - 

                                                     változás a fizikai állapotban: forráspont: - 

                                                                                                    olvadáspont: - 

                                                     gyulladáspont: - 

                                                     gyúlékonyság: - 

                                                     gyújtó hőmérséklet: - 

                                                     robbanási határ:   alsó: - 

                                                                                 felső: - 

                                                     gőznyomás: - 

                                                     fajsúly: - 

                                                     oxidálódási tulajdonságok: - 

                                                     oldhatóság:      vízben: - 

                                                                             zsírban: - 

 

   10. Stabilitás és reaktiválás 

 
Stabil. 

 

    11. Toxikológiai információk 
 

Nem használatosak. 

 

 

    12. Ökológiai információk 

 
A szennyezés elkerülése végett tartsuk be a jelenleg érvényes előírásokat.  

 

    13. Utalások a hulladék eltávolítására 

 
Háztartási szemét. 

 

    14. Szállítási információk 

 
Nincsenek szállítási besorolások: nincsenek megkötések. 
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    15. Szabályozási előírások 

 
Nem használatosak. 

 

    16. Egyéb információk 
 

A termék színházi előadások számára és alkalmi kifestésre készült és megfelel az alábbi 

követelményeknek: 

The Food & Drugs –administration (U.S.A.) EU és Japám 

Dutch Food Inspection Department 

Cosmetics Degree of 1976 


