** MEDŽIAGŲ SAUGOS DUOMENŲ LAPAI **
1 SKIRSNIS - GAMINIO IDENTIFIKAVIMAS
PREKĖS ŽENKLAS: ECURI Cosmetics
KODAS: Organinės Spalvos Kosmetikai (Organic Cosmetic Colors)
TIEKĖJAS: ECURI Cosmetics B.V.
Lisbaan 15
2908 LN Capelle aan den IJssel
Nyderlandai
Tel. nr: +31 10 450 7790
APRAŠYMAS
Išgryninti dažikliai - tai dažikliai, gaminami įvairiems maisto produktams, vaistams ir
kosmetikai. Atitinka 2022 m. sausio 4 d. REACH įstatymo reikalavimus.

2 SKIRSNIS - PAVOJAUS INDENTIFIKAVIMAS
RIZIKŲ APŽVALGA:
DĖMESIO!
Iš šio produkto susidaro garai, kurie gali sklisti arba būti pernešami oro srovių ir
užsidegti nuo lemputės, liepsnos, rūkymo, kibirkščių, šildytuvų, elektros įrangos,
statinių iškroviklių ar kitų uždegimo šaltinių vietose, nutolusiose nuo produkto
tvarkymo vietos. Šios medžiagos garai gali nusėsti žemose ar uždarose vietose arba
nukeliauti didelį atstumą iki uždegimo šaltinio ir vėl sprogti.

3 SKIRSNIS - SUDEDAMŲJŲ DALIŲ SUDĖTIS
Šis produktas nelaikomas pavojinga medžiaga, kaip apibrėžta OSHA pavojingų
pranešimų standarte (29 CFR 1910. 1200).
Visą konkretų spalvų ir atspalvių sudedamųjų dalių sąrašą rasite "Sudedamųjų dalių
lape".
Pagrindinės sudedamosios dalys yra šios:
Organiniai pigmentai: Glicerinas, alkoholis (etanolis), išgrynintas vanduo (Aqua).

EINECS NUMERIAI
MOLEKULINĖS FORMULĖS IR CAS NUMERIAI
EINECS Nr.: 215-185-5: išgrynintas vanduo (Aqua)
CAS Nr.: 7732-18-5
EINECS Nr.: 200-289-5: glicerinas
CAS Nr.: 56-81-5
EINECS Nr.: 200-661-7: Alkoholis
CAS Nr.: 6417--5
EINECS Nr.: 236-675-5: Titano dioksidas (TiOO)24 CI 77891
CAS Nr.: 13463-67-7
EINECS Nr.: 215-60-9: Anglis (Black 6) CI 77266
CAS Nr.: 1333-86-4
EINECS Nr.: Raudonasis pigmentas 254 (R254) CI 56110
CAS Nr.: 84632-65-5
EINECS Nr.: Raudonasis pigmentas 202 (R202) CI 73907
CAS Nr.: 6799005--0
EINECS Nr.: Geltonas pigmentas 138 (Y138) CI 56300
CAS Nr.: 33012547--4
EINECS Nr.: Raudonasis pigmentas 177 (R177) CI 65300
CAS Nr.: 4051-63-2
EINECS Nr.: Pigmentas oranžinis 73 (oranžinis 73) - CI 561170
CAS Nr.: 84632-59-7

4 SKIRSNIS - PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS
BENDRA INFORMACIJA:
Remiantis toksiškumo gyvūnams duomenimis, manoma, kad šis produktas nedirgina
akių ir odos, o prarijus iš esmės netoksiškas.
KONTAKTAS SU AKIMIS:
Kruopščiai praplaukite akis dideliu kiekiu vandens, periodiškai pakeldami vokus bent
penkiolika minučių. Jei atsiranda paraudimas ar sudirginimas, kreipkitės į gydytoją.
SĄLYTIS SU ODA:
Nesitikima, kad būtų kenksmingas. Kruopščiai nuplaukite odą vandeniu ir muilu.
Pašalinti smarkiai užterštus drabužius. Kreipkitės į gydytoją, jei oda
atsiranda dirginimas (paraudimas ir pan.).
ĮKVĖPIMAS:
Išneškite į gryną orą. Kreipkitės į gydytoją, jei sunku kvėpuoti arba dirgina plaučius.
dovanų.
RAGAVIMAS:
Nesąmoningam žmogui nieko neduokite per burną. Neskatinkite vėmimo. Kreipkitės
nedelsiant į medicininės pagalbos.
Atkreipkite dėmesį, kad nėra jokių įrodymų apie šio gaminio poveikį sveikatai, taip pat
nenumatoma, kad toks poveikis sveikatai pasireikštų naudojant gaminį įprastomis
sąlygomis.
DUOMENYS APIE ŽMONIŲ SVEIKATĄ
Poveikio būdai: sąlytis su akimis, sąlytis su oda, įkvėpimas.
Poveikis žmogui ir per didelio poveikio simptomai:
Remdamasi duomenimis apie toksiškumą gyvūnams, ECURI Cosmetics mano, kad šis
produktas nedirgina akių ir odos ir iš esmės nėra toksiškas prarijus. Tačiau per didelis
ore esančių dulkių (nuo išdžiūvusio pigmento) poveikis gali sumažinti matomumą ir
(arba) sukelti nemalonias nuosėdas akyse, ausyse ir nosyje. Odą ar gleivinę gali sužeisti
tiesioginis mechaninis poveikis arba griežtas odos valymas, būtinas pigmentui pašalinti.
Žala sveikatai, kenksmingas poveikis
Nėra žinoma.

Kancerogeniškumas
NTP: neįrašyta
IARC: neįtrauktas į sąrašą
OSHA: neįtrauktas į sąrašą
Kita:
Remiantis šiuo metu turima informacija, šis produktas nelaikomas
kancerogenu.

5 SKYRIUS - GAISRO GESINIMO PRIEMONĖS
DEGUMO DUOMENYS
Pliūpsnio temperatūra (0C) >24
Degumo ribos:
LEL: 2% tūrio.
UEL: 12% tūrio.
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra:
Duomenų nėra
Dulkių debesies užsidegimo temperatūra:
Duomenų nėra
Dulkių sluoksnio užsidegimo temperatūra:
Duomenų nėra
Gesinimo priemonės:
Tinkamos gesinimo priemonės:
- Rekomenduojamos įprastos putos, anglies dioksidas, sausos cheminės medžiagos arba
alkoholiui atsparios putos.
- Atvėsinkite atviras uždarytas talpyklas purškiamu vandeniu.
Specialios gaisro gesinimo procedūros:
- NIOSH patvirtintas autonominis kvėpavimo aparatas (SCBA) ir visa apsauginė įranga.
rekomenduojama apranga ir įranga.
Ypatingi pavojai, kylantys dėl cheminės medžiagos ar mišinio:
Neįprasti gaisro ir sprogimo pavojai:
- Degus skystis ir garai.
Pavojingas degimo produktas:
- Anglies ir azoto oksidai, įvairūs angliavandeniliai
NFPA PAVOJAUS ĮVERTINIMAI:
Sveikata - 0
Degumas - 1
Cheminis reaktyvumas - 0

HMIS PAVOJAUS ĮVERTINIMAI:
Sveikata - 0
Degumas - 1
Cheminis reaktyvumas - 0

HMIS IR NFPA REITINGAI:
0 = minimalus 1 = lengvas 2 = vidutinio sunkumo 3 = sunkus 4 = sunkus

6 SKIRSNIS - ATSITIKTINIO IŠSISKYRIMO PRIEMONĖS
Asmeninės atsargumo priemonės
Pašalinkite galimas užsidegimo priežastis - Nerūkykite. Saugokite nuo karščio,
kibirkščių ir liepsnos. Užtikrinkite pakankamą oro tiekimą ir vėdinimą. Vengti įkvėpti ir
patekimo į akis bei ant odos. Ore esančios organinio pigmento dulkės (atsirandančios
džiūstant skystam pigmentui) gali kelti sprogimo pavojų. Apsaugokite galimus
užsidegimo šaltinius ir venkite dulkių.

Nedidelis išsiliejimas
Skystus pigmentus surinkite naudodami sugeriamąsias medžiagas. Galima skiesti
vandeniu. Likutį nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Išsiliejus sausiems milteliams,
prieš valant galima pridėti inertinių medžiagų, pavyzdžiui, smėlio, kad būtų
kontroliuojamas dulkių susidarymas. Venkite pernelyg didelio dulkių kiekio. Jei
susidaro dulkių, naudokite tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Taip pat
rekomenduojama naudoti pramoninius dulkių siurblius. Išsiliejusią medžiagą išpilkite į
atitinkamus atliekų konteinerius ir išmeskite.
Didelis išsiliejimas

Skystus pigmentus surinkite naudodami sugeriamąsias medžiagas. Galima skiesti vandeniu.
Likutį nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Išmeskite į tinkamą atliekų aikštelę pagal vietos ir
nacionalines oficialias taisykles. Sausų miltelių atveju išsiliejusią medžiagą nedelsiant užberkite
inertinėmis medžiagomis, pavyzdžiui, smėliu ar žemėmis. Plastikiniu arba aliumininiu kastuvu
perpilkite praskiestas atliekas į tinkamus konteinerius ir išmeskite. Medžiagas, kurių negalima
perdirbti jūsų procese, reikia užpilti į žemę pagal federalines, valstybines ir vietines aplinkos
apsaugos kontrolės taisykles.

7 SKIRSNIS - TVARKYMAS IR LAIKYMAS
Tvarkymas
Užtikrinkite tinkamą sandėliavimo vietos vėdinimą. Laikykite atokiau nuo užsidegimo
šaltinių - nerūkykite. Saugokite nuo karščio, kibirkščių ir liepsnos. Nenaudojamą
talpyklą laikyti uždarytą.
Laikymas
Laikykite nuo 4 °C iki 32 °C temperatūroje, atokiau nuo tiesioginių šilumos ar
užsidegimo šaltinių. Venkite ekstremalių temperatūrų. Tuščiose talpyklose gali likti
produkto likučių, todėl su jomis reikia elgtis tinkamai. Talpyklas pastatyti taip, kad
būtų matoma visa ženklinimo informacija.
Specialios atsargumo priemonės ir laikymo duomenys:
Vidutinis galiojimo laikas: Iki 3metų, kai neatidarytas.
Naudojimas atidarius: Iki 12 mėnesių, kai atidarytas.

8 SKIRSNIS - POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENINĖ APSAUGA
Ventiliacija:
Vietinis išmetimas: Mechaninis (bendrasis): Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.

Asmeninė apsauga
Akių apsauga:
Apsauginiai akiniai. Dėvėkite patvirtintus apsauginius akinius su šoniniais skydais.
Rankų apsauga:
Dėvėkite gumines pirštines
Odos apsauga:
Dėvėkite apsauginius darbo drabužius (pvz., apsauginius batus, apsauginius darbo
drabužius ilgomis rankovėmis). Prieš pakartotinai naudodami užterštus drabužius
išskalbkite.
Kvėpavimo takų apsauga:
Skystas pigmentas: Gerai vėdinamose patalpose jos nereikia.
Neapdoroti milteliai (jei pigmentas išdžiūtų iki dulkių pavidalo): Naudokite NIOSH
patvirtintas kvėpavimo takų apsaugos priemones, kai poveikio lygis viršija teisės
aktuose nustatytas pavojingų komponentų ir (arba) kenksmingų dulkių ribines vertes.
Poveikio ribos
Šiam produktui nėra nustatytų ACGIH TLV ar OSHA PEL.
OSHA PEL nuodingoms dulkėms yra 15 mg/m3 (bendros dulkės) ir 5 mg/m3
(kvėpuojamosios dulkės). Rekomenduojama ACGIH TLV nuodingoms dulkėms yra 10

9 SKIRSNIS - FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
mg/m3.
BŪSENA: skysta
SPALVA: pagal specifikaciją
KVAPAS: šiek tiek alkoholio
pH: 4-10 (vandens ekstraktas)
pH VERTĖ NESKIEDUS:Netaikoma. Santykinis tankis: Netaikoma
LYDYMOSI TEMPERATŪRA: Nėra duomenų
SAVITASIS SUNKIS: 4,5-5,2
Tirpumas: Maišomas
LAKIŲJŲ MEDŽIAGŲ KIEKIS PROCENTAIS: Nėra
GARŲ SLĖGIS: Netaikoma
Virimo temperatūra: Nėra duomenų
Lakūs organiniai junginiai (LOJ) (EPA METODAS 24/24A): Nėra

10 SKIRSNIS - STABILUMAS IR REAKTYVUMAS
BENDROSIOS NUOSTATOS:
Šis produktas yra stabilus junginys, todėl pavojinga polimerizacija nevyksta.
SĄLYGOS, KURIŲ REIKIA VENGTI:
100° C (212°) ar aukštesnėje temperatūroje vanduo išgaruos.

NESUDERINAMUMAS:
Venkite stiprių oksidatorių, tokių kaip peroksidai, chloratai, perchloratai, nitratai ir
permanganatai. Oksiduojančios medžiagos dideliais kiekiais gali intensyviai išskirti
deguonį.
Venkite kaitinimo, atviros liepsnos, uždegimo šaltinių ir elektrostatinio krūvio.
PAVOJINGI SKILIMO PRODUKTAI:
degant pigmentams, degant gali išsiskirti kenksmingos dujos, kurios yra toksiškos.
Priklausomai nuo pigmento tipo, šie junginiai gali būti anglies monoksidas, anglies
dioksidas, azoto oksidai arba vandenilio chloridas.

11 SKIRSNIS - TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA
BENDROSIOS NUOSTATOS
Remiantis ilgamete pramonės patirtimi ir paskelbtais toksikologiniais tyrimais,
kosmetikos pigmentai apskritai laikomi mažai toksiškais. Turima informacija neįrodo
kenksmingo poveikio.
Šiam produktui leistinos poveikio ribos nenustatytos.
ŪMUS (TRUMPALAIKIS) TOKSIŠKUMAS
Susidūrus su oda: Gali sukelti nedidelį dirginimą, niežėjimą ir galimą nedidelį vietinį
paraudimą. Ilgalaikis ar pakartotinis sąlytis gali sukelti odos išsausėjimą. Turima
informacija neįrodo kenksmingo poveikio.
Patekimas į akis: Atsitiktinis tiesioginis sąlytis su akimis gali sukelti braižymą ir
sudirginimą. Gali būti pažeista ragena.
Įkvėpus: Nesitikima, kad kils pavojus įkvėpus. Tačiau didelė garų koncentracija gali
sukelti kvėpavimo takų sudirginimą su kosuliu ir krūtinės diskomfortu. Taip pat gali
sukelti galvos skausmą ir mieguistumą. Per didelis garų kiekis gali sukelti diskomfortą
po pakartotinio ar ilgo poveikio.
Prarijus:
Gali būti kenksmingas nurijus. Nedelsdami
kreipkitės į gydytoją.
LĖTINIS (ILGALAIKIS TOKSIŠKUMAS)
Paskelbtų duomenų nėra, neigiamo poveikio nenumatoma.
Jautrinimas: Duomenų apie šį produktą nenustatyta
Lėtinis toksiškumas:
Duomenų apie šį produktą nenustatyta.
Toksiškumas reprodukcijai: Duomenų apie šį produktą nenustatyta
MUTAGENINIS VEIKSMINGUMAS
Mutageninis poveikis nežinomas ir nenumatomas.
Atlikti chemiškai identiškų produktų toksikologiniai tyrimai.

12 SKIRSNIS - EKOLOGINĖ INFORMACIJA
Šio produkto ekotoksiškumas nebuvo vertinamas. Tačiau tikimasi, kad organinių ir
neorganinių dažiklių biologinis skaidymasis aerobinėmis sąlygomis bus silpnas, ir nėra
įrodymų, kad jie, patekę į aplinką, sukeltų kokių nors didelių ekologinių problemų.
Kadangi organiniai ir neorganiniai pigmentai paprastai yra netirpūs junginiai, manoma,
kad jų bioakumuliacijos ir biologinio prieinamumo savybės yra minimalios.

13 SKIRSNIS - UTILIZAVIMAS
Bendra
Šį gaminį reikia utilizuoti laikantis visų galiojančių valstybinių ir vietinių taisyklių. Jei
šis gaminys būtų išmestas toks, koks buvo įsigytas, jis nebūtų pavojinga atlieka nei
pagal sąrašą, nei pagal savybes. Tačiau gaminio naudotojas privalo nustatyti, ar
šalinimo metu medžiaga, kurios sudėtyje yra gaminio arba kuri gauta iš gaminio, turėtų
būti klasifikuojama kaip pavojingos atliekos.

14 SKIRSNIS - INFORMACIJA APIE TRANSPORTAVIMĄ
D.O.T. GABENIMO PAVADINIMAS (49 CFR 172.101-102)
D.O.T. PAVOJINGUMO KLASĖ (49 CFR 172.101-102)
D.O.T. ŽENKLELIS
D.O.T. PLAKETĖ
KROVINIO VAŽTARAŠČIO APRAŠYMAS
CERCLA MEDŽIAGA (49 CFR)
PRANEŠTINAS KIEKIS (RQ)

:
:
:
:
:
:
:

Nereglamentuojama
Nėra
Nėra
Nėra
Pigmentai NOI sausas
Nereglamentuojama
Nėra

TARPTAUTINĖ
UN/NA NUMERIS
IMDG/IACO KLASIFIKACIJA
IATA KLASIFIKACIJA

: Nereglamentuojama
: Nereglamentuojama
: Nereglamentuojama

15 SKIRSNIS - REGLAMENTAVIMO INFORMACIJA
OSHA pavojaus komunikacijos standarto statusas
Šis produktas nelaikomas pavojinga medžiaga pagal OSHA federalinį pavojingų
pranešimų standartą 29 CFR 1910.1200.

16 SKIRSNIS - KITA INFORMACIJA

Šiame dokumente pateikta informacija ir rekomendacijos yra pagrįstos duomenimis,
kurie laikomi tiksliais ir buvo surinkti iš šaltinių, kurie, kaip manoma, yra patikimi, ir
atspindi labiausiai pagrįstą nuomonę šiuo klausimu tuo metu, kai buvo parengta SDL.
Tačiau dėl šių duomenų tikslumo ar rezultatų, kurie bus gauti juos naudojant,
nesuteikiama jokia garantija. ECURI Cosmetics neprisiima jokios atsakomybės už
medžiagos sukeltus kūno sužalojimus ar žalą turtui. Naudotojai prisiima visą su
medžiagos naudojimu susijusią riziką.
Svarbus pranešimas: Čia pateikta informacija yra pagrįsta žaliavų gamintojų pateiktais
eksperimentiniais duomenimis ir laikoma moksliškai teisinga; tačiau nėra jokių aiškių
ar numanomų garantijų ar pareiškimų dėl šios informacijos tikslumo ar tinkamumo ją
taikyti pirkėjo numatytam tikslui ar dėl jos naudojimo pasekmių, ir mes neprisiimame
jokios atsakomybės už bet kokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, žalą ar
išlaidas, atsiradusias dėl šios informacijos naudojimo. Šią medžiagą naudokite tik taip,
kaip nurodyta. Jei turite klausimų dėl tinkamo šio lapo aiškinimo ar vartojamų terminų
reikšmių, primygtinai raginame pasitarti su gydytoju. Norėdami gauti daugiau
informacijos apie gaminio saugą ir tinkamą naudojimą, skambinkite numeriu, nurodytu
SDL lapo priekyje.

