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BIZTONSÁGI ADATLAP 
 

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

Kereskedelmi terméknév: HERBATINT tartós hajfesték 
EK-szám: Nem alkalmazható (a keveréket nem jegyezték be). 
REACH regisztrációs szám: Nem alkalmazható (a keveréket nem regisztrálták). 
CAS-szám: Nem alkalmazható (a keveréket nem jegyezték be). 

 
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása 

Felhasználás: Tartós hajfesték 
Használat, amelyet el kell kerülni: Szemöldök és szempilla 

 
1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

Gyártó/szállító: Antica Erboristeria S.p.A – SB Magyarországi forgalmazó: Ökomarket Kft. 
Cím: B: SR 313 km 2800 - 02032 Passo Corese – 
Fara in Sabina (RI), Olaszország 

Cím: 1044 Budapest, Székesdűlő sor 23. 

Telefonszám: +39064193852 Telefonszám: +36305909243 
 +390641294584  
Az SDS-ért felelős illetékes személy e-mail 
címe: regulatory@herbatint.com 

 

 
1.4 Sürgősségi telefonszám 

Vészhelyzeti telefonszám: +39064193852 Sürgősségi telefonszám: 06 80 201 199 
Csak hivatali időben elérhető OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai  
Nyelv: Angol, olasz és francia Tájékoztató Szolgálat 

 

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása 
 
2.1 Az anyag vagy keverék besorolása 

Vészhelyzeti áttekintés 
Ez egy olyan testápolási vagy kozmetikai termék, amely a fogyasztók és más felhasználók 
számára a tervezett és észszerűen előrelátható használat mellett biztonságos. A toxikológiai 
végpontokra vonatkozó további információk kérésre a szállítótól kaphatók. 

 
Az expozíció jelei és tünetei 

Irritálja a szemet. (Súlyos szemkárosodás veszélye.) 
Irritálja a bőrt. 
Irritálja a légutakat. 
Bőrrel érintkezve szenzibilizációt okozhat. 
Allergiás reakciót válthat ki. 
Lenyelve ártalmas 
Rákkeltő hatás (NTP): NINCS 
Rákkeltő hatás (IARC): NINCS 
Rákkeltő hatás (OSHA): NINCS 
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3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 
 

INCI név  CAS  
P-PHENYLENEDIAMINE  106-50-3  
4-CHLORORESORCINOL  95-88-5  
2-METHYLRESORCINOL  608-25-3  
1,5-NAPHTHALENEDIOL  83-56-7  
3-NITRO-P-HYDROXYETHYLAMINOPHENOL  65235-31-6  
2-AMINO-3-HYDROXYPYRIDINE  16867-03-1  
4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE  16867-03-1  
HC RED No 3  2871-01-4  
HC BLUE No 2  33229-34-4  
BASIC YELLOW 87  68259-00-7  
HC YELLOW 4  59820-43-8  
P-AMINOPHENOL  123-30-8  
M-AMINOPHENOL  591-27-5  
2-AMINO-6-CHLORO-4-NITROPHENOL  6358-09-4  
2,4-DIAMINOPHENOXYETHANOL HCL  66422-95-5  
P-METHYLAMINOPHENOL SULFATE  150-75-4  
ETHANOLAMINE  141-43-5  
PROPYLENE GLYCOL  57-55-6  
HYDROGEN PEROXIDE  7722-84-1  

 

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések 
 
Általános megjegyzések: 

A bőrre és a ruházatra fröccsent anyagot azonnal le kell öblíteni. 
 
Lenyelést követően 

Ne idézzen elő hányást. Tisztítsa ki a száját vízzel, és utána igyon sok vizet. Azonnal hívjon orvost 
vagy mérgezéselhárító központot. 

 
Belégzés után 

Menjen friss levegőre.Ha a tünetek továbbra is fennállnak, hívjon orvost. 
 
Bőrrel való érintkezés után 

Szappannal és vízzel mossa le. Ha a bőrirritáció továbbra is fennáll, hívjon orvost. 
 
Szemmel való érintkezés után 

Szembe jutás esetén azonnal öblítse ki bő vízzel, és forduljon orvoshoz. 
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5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések 
 
5.1 Oltóanyag 

Megfelelő oltóanyag 
permetezett vízsugár 
hab 
vegyi tűzoltó készülék 
szén-dioxid (CO2) 

 
5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek 

Tűz esetén a következő anyagok felszabadulása lehetséges: 
nitrogén-oxidok (NOx); 
kén-oxidok; 
szén-oxidok 

 
5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat 

Viseljen zárt légzőkészüléket és védőruhát. 
 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 
6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

Biztosítsuk a megfelelő szellőzést. 
Kerülni kell a bőrrel, szemmel és ruházattal való érintkezést. 
Ne lélegezzük be a gőzöket. 

 
6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések 

Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni. 
A talajba való beszivárgást el kell kerülni. 

 
6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

Nedvszívó anyaggal (pl. ruhával, gyapjúval) törölje fel. 
Tisztítás után a nyomokat vízzel öblítse le. 

 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 
 
7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
 

Védőintézkedések 
Kerülje a bőrrel, szemmel és ruházattal való érintkezést. 
Ne lélegezze be a gőzt 
Biztosítson elegendő légcserét és/vagy elszívást a munkaterekben 

 
Tűzmegelőző intézkedések 

Nem éghető. Ha a komponenseket palackban keverik: Ne hagyja a keveréket a zárt 
palackban (a palack kitágulhat/repedhet). 
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További információk a kezeléssel kapcsolatban 

Kövesse az utasításokat 
Ne használjon hajfestéket, ha már volt allergiás reakciója hajfestést követően. 
Ne használja a hajfestéket, ha a fejbőre érzékeny, irritált vagy sérült. 
Ne használja szempilla vagy szemöldök festésére. 
A keveréket azonnal használja fel. Ne használja fel a maradék keveréket – Azonnal 
ártalmatlanítsa. 
Ne lépje túl a megadott hatóidőt. 
Ez a termék nem használható 16 éven aluliakon. 
Az ideiglenes "fekete henna" tetoválás növelheti az allergia kockázatát. 
Alkalmazás után alaposan öblítse ki a hajat. 
Ne használja, ha a hajat korábban fémtartalmú festékkel festették be. 
Ne dauerolja a hajat közvetlenül a hajfestés előtt vagy után. 

 
7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 
 

A tárolóhelyiségekre és edényekre vonatkozó követelmények 
Száraz, hűvös helyen tartsa. 
Védje a hőtől és a közvetlen napfénytől. 
Gyermekek elől elzárva tartandó. 

 
További információk a tárolási feltételekről 

5°C feletti hőmérsékleten tárolja. 
Legfeljebb 40°C-os hőmérsékleten tárolja. 

 

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem 
 
Expozíciós határértékek 

Megengedett expozíciós határértékek (PEL): N.D. 
 
Az expozíció szabályozása 

A foglalkozási expozíció ellenőrzése 
A maximális foglalkozási expozíciós határértéket normál használati körülmények között 
nem éri el  

 
Védő- és higiéniai intézkedések 

Használat közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. 
Szünetek előtt és a munkanap végén mosson kezet. 

 
Kézvédelem 

Viseljen zárt kesztyűt 
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9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 
Megjelenés: folyékony, gesztenyebarna 
Szag: Aminozott 
pH (20°C): 10-11 
Viszkozitás: 60-110 mPa-s 
Sűrűség: 0,9-1 
 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 
 
Kémiai stabilitás: Stabil 
Kerülendő körülmények: Erős oxidálószerek 
Veszélyes reakciók lehetősége 
 

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 
 
Akut toxicitás Lenyelve ártalmas. (Számított) 
 
Maró és irritáló hatás 

Szemirritáció 
Irritálja a szemet. 
Bőrirritáció: Bőrirritációt okozhat. 

 
Érzékenyítő hatás 

Bőrrel érintkezve szenzibilizációt okozhat. 
Allergiás reakciót válthat ki 

 
Szubakut, szubkrónikus és elhúzódó toxicitás 

Ismételt vagy hosszú távú érintkezés bőrirritációt okozhat. 
(P-AMINOPHENOL): az Európai Unió a 3. kategóriába sorolt mutagén "A 3. kategória megfelel az 
olyan anyagoknak és készítményeknek, amelyek örökletes genetikai rendellenességeket 
okozhatnak vagy azok előfordulási gyakoriságát növelhetik". 

 

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok 
 
Ökotoxicitás 

A vízi szervezetekre nagyon mérgező anyagokat tartalmaz. 
 
Tartósság és lebonthatóság 

Egyes összetevők biológiailag nehezen bomlanak le. 
 
További információk 

Ökológiai károsodások nem ismertek és nem várhatóak normál használat mellett. 
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13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
 
Hulladékkezelési módszerek 

A helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően. 
A palacknak teljesen ki kell ürülnie az ártalmatlanítás előtt. 

 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 
 
US DOT 49 CFR 172.101 

Szállítási név nem szabályozott 
 
Szárazföldi szállítás (ADR/RID) / Belvízi szállítás / Tengeri szállítás / Légi szállítás 

A szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyesnek 
 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 
 
Az EU DPD (veszélyes termékekről szóló irányelv) osztályozása (DPD 88/379/EGK). 
 
Kozmetikumként és/vagy gyógyszerként szabályozott az FDA (USA), a HPB (Kanada), a kozmetikai 
irányelv (EU), az MHW (Japán) és a MOH (Kína) szerint. 
 
USA szövetségi 

A jelen biztonsági adatlapon leírt termék a szövetségi élelmiszer-, gyógyszer- és kozmetikai 
törvény szerint szabályozott, és a tartályon, a dobozon vagy a kiegészítő dokumentumban (ahol 
alkalmazható) feltüntetett utasításoknak megfelelően biztonságosan használható. 

 
Kanada 

Minden összetevő a CEPA által jóváhagyott Kanadába történő behozatalra. Ezt a terméket a 
kanadai szabályozott termékekről szóló rendelet (CPR) veszélyességi kritériumainak 
megfelelően osztályozták, és ez az adatlap tartalmazza a CPR által előírt összes információt. 

 
USA államok 

CA Prop 65: Ez a termék nem tartozik a Kaliforniai Rendelkezés 65 szerinti figyelmeztető 
címkézés hatálya alá. 

 

16. SZAKASZ: Egyéb információk 
 
Jelen SDS / BTA célja, hogy röviden összefoglalja az anyag felhasználásával kapcsolatos ismereteinket 
és útmutatásainkat. Az itt szereplő információkat az Antica Erboristeria S.p.A. által megbízhatónak 
tartott forrásokból állították össze, és a Társaság legjobb tudása szerint pontosak. Ez nem tekinthető a 
világméretű veszélyközlésre vonatkozó előírások mindenre kiterjedő dokumentumának. 
Ezt az információt jóhiszeműen ajánljuk fel. Ezen anyag minden felhasználójának értékelnie kell a 
felhasználási körülményeket, és meg kell terveznie a megfelelő védelmi mechanizmusokat a 
munkavállalók expozíciójának, vagyoni károknak vagy a környezetbe való kibocsátásnak a megelőzése 
érdekében. Az Antica Erboristeria S.p.A. nem vállal felelősséget a címzettet vagy harmadik személyeket 
ért sérülésekért, illetve a termék helytelen használatából eredő bármilyen anyagi kárért. 


