
B I Z T O N S Á G I  A D A T L A P  
(REACH) 

 
 
 
1. Termék és vállalat 
Termék:   Vape Derm Csípés utáni stift 
Típus és felhasználás: Nyugtató hatású kozmetikum növény és rovarcsípésre 
Gyártó:   Guaber Household S.r.l 
Cím:   Via Gramsci, 41, 40050 Funo di Argelato (BO) 
Sürgősségi telefonszám: +390516649111 
 
Forgalmazó:  Spotless Hungary Kft. 
   1112 Budapest, Budaörsi út 163/b 
   Tel.: (1)430-1862 Fax.: (1)430-1861 
 
Sürgősségi telefonszám:  Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
   1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
   Tel.: (1)476-6464, (36 80) 201 199 
 
Az Európai Unió területén először forgalomba hozza: Guaber Household S.r.l. 
 
 
2. Veszélyesség szerinti besorolás 
Anyag/készítmény besorolása: Nincs osztályozva. 
Kémia-fizikai veszélyek: Nincs 
Egészségkárosító hatás: Bőrirritációt okozhat, arra érzékeny egyéneknél. Óvatosan alkalmazza érzékeny bőrűek, 
elsősorban gyerekek esetén, és kerülje a túl gyakori használatot. Ne használják sérült bőr esetén.  Óvatosan 
használja kisgyerekeken. Kerülje a túl gyakori használatot. Tartsa távol gyermekektől. 
Környezetkárosító hatás: Veszélyes a vízi környezetre. A vízi élővilágban hosszantartó károsodást okozhat. 
 
 
3. Összetétel 
Tartalmaz olyan anyagokat, melyeket veszélyesnek minősítettek a veszélyes anyagokról szóló rendeletek alapján 
és vonatkozó besorolásuk: 
    %W/W   CAS No  EINECS No Veszélyességi jel  R mondat 
Ammónia (szalmiákszesz)  1.98% 001336-31-6 215-647-6  C, N  34-50 
 
 
4. Elsősegélynyújtás 
Általános figyelmezetések: Ha felmerül a gyanúja, vagy tényleges irritációs tünetek jelentkeznek, 
forduljon orvoshoz és tartsa a termékről szóló biztonsági adatlapot könnyen elérhető helyen. Eszméletlen 
személynek ne adjon semmit szájon át. 
Első segély: 
Lenyelése estén:  Ne késztesse hányásra a beteget. Súlyos esetben hívjon orvost 
Ha bőrre kerül:  Irritációt okozhat érzékeny egyéneken. 
Ha szembe kerül:  Irritációt okozhat. 
Belégzés esetén:  nincs 
 
 
5. Tűzveszélyesség 
A termék nem tűzveszélyes. 
Oltásra nem használható anyag:  
Ne alkalmazzon olyan tűzoltóanyagot, mely gyúlékony anyagokat eredményezhet. 
 
Speciálisan veszélyes és robbanékony termék: 
A termék égése során irritáló füst, gázok termelődhetnek.  
Védőfelszerelés: 
Viseljen légzőkészüléket. Viseljen megfelelő védőruházatot, szem és arcvédő felszerelést 
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6. Óvintézkedés baleset esetén 
 
Egyén védelmére: / 
 
Óvintézkedések a környezet védelmére: Korlátozza a szétterjedést, földdel, vagy homokkal. Ha a termék 
vízfolyamba, vagy csatornába ömlik vagy szennyezi a talajt, értesítse az illetékes hatóságokat. 
 
Tisztítási eljárás: Korlátozza a szennyeződést földdel, homokkal, vagy hasonló anyaggal. Gyűjtse össze a 
folyadékot szivattyúval, vagy megfelelő nedvszívó anyaggal.  
 
7. Kezelés és tárolás 
Kezelés: 
A vegyi anyagok esetében szokásos előírások szerint kezelje. A személy védelmére lásd a 8. pontot 
Tárolás: 
A flakont száraz, jól szellőző, hőtől és napfénytől védett helyen kell tárolni. Lásd a 14. pontot a szállítási 
előírásokról 
 
8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei 
Szellőztesse megfelelően a helyiséget, ahol a terméket tárolja és használja. 
Belégzés elleni védelem:  Vegyi anyagok esetében szokásos előírások szerint használja. 
Kézvédelem:   Normál használat során nem szükséges. 
Szemvédelem:   Kerülje a termék szemmel való érintkezését. 
Bőrvédelem:   Normál használat során nem szükséges. 
 
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
Halmazállapot:  gél   Öngyújtás:  nem ismert 
Szín:   színtelen  Robbanási tulajdonságok: nem ismert 
Szag:   tipikus   Égési tulajdonságok: nem ismert 
pH:   nem értelmezhető Nyomás:   nem ismert 
Forráspont és intervallum:  nem értelmezhető Relatív sűrűség:  nem értelmezhető 
Olvadáspont és intervallum: nem értelmezhető Vízben oldhatóság: nem ismert 
Gyulladás pont:  nem gyúlékony  Oldhatóság olajban: nem ismert 
n-octanol/víz:  nem ismert 
Egyéb:   - 
 
10. Stabilitás és reakciókészség 
Elkerülendő körülmények: Normál körülmények között stabil. 
Összeférhetetlen anyagok: kerülje a kapcsolatot savakkal és lúgokkal, oxidáló anyagok és egyéb 

anyagokkal, ami veszélyes reakciókhoz vezethet. Lásd 7-es bekezdés 
Bomlásveszély:   A termék stabil normál tárolási és felhasználási körülmények között. 
 
11. Toxikológiai adatok 
Orális mérgezés:   LD50>2000mg/kg ( patkányokon) 
Bőrön át:   LD50>2000mg/kg ( patkányokon) 
Belégzéssel   LC50>5mg/l ( patkányokon) 
Bőrrel való érintkezés:  Irritációt okozhat érzékeny egyéneken. 
Szemmel való érintkezés:  Irritációt okozhat. 
 
12. Ökotoxicitás 
Lehetséges ökotoxikus hatás: Használja a terméket rendeltetésszerűen, ügyelve arra, hogy ne engedje a 

környezetbe. 
Ökotoxicitás:     / 
Lehetséges biofelhalmozódás: / 
Mobilitás:   / 
Degradibilitás:   / 
Egyéb:    / 
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13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás 
Az anyag kezelése: A nemzeti és helyi előírásoknak megfelelően. 
A flakon kezelése Az üres flakon a kommunális hulladékba helyezhető.  
 
 
14. Szállításra vonatkozó előírások 
Élelmiszerektől elkülönítve tartandó. 
Közúton vagy vasúton(ARD/RID): nincs 
Tengeren (IMDG-kód):  nincs 
Repülőn(ICAO-TI/IATA-DGR): nincs 
  
15. Szabályozási információk 
Besorolás a veszélyes anyagokról szóló rendelet alapján. 
Jel:  nincs 
 
S mondat: S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. 
  S25 Kerülni kell a szembejutást. 
 
 
16. Egyéb 
 
Az adatlapon említett R-mondatok jelentése: 
R22 Lenyelve ártalmas 
R34 Égési sérülést okoz 
R50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre 
 
A termék csak az 1. bekezdésben meghatározott célra használható. 
Ezen a biztonsági adatlapon nyújtott adatok jóhiszeműek, jelenlegi tudásunk alapján állítottuk össze, abban a 
meggyőződésünkben, hogy azok akkurátusak a publikáció készítésének időpontjában. Ezek mindössze a termék 
kezeléséhez adott útmutatóként szolgálhatnak, a teljesség, illetve a teljeskörűség igénye nélkül. A termék 
felhasználása és kezelése során bizonyos körülmények között további, itt nem említett megfontolások is 
szükségessé válhatnak. Mindezekre tekintettel a biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot aláíró cég – a 
termék felhasználási körülményeit nem ismerve – semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget vagy 
garanciát nem vállal a termék minőségéért és nem ad biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a biztonsági 
adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul helytállónak 
bizonyul. A biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot aláíró cég nem vonható felelősségre az itt leírtakért 
és semmilyen káresemény, veszteség, sérülés, baleset, illetve ezekhez hasonló vagy ezekhez kapcsolódó más 
esemény bekövetkezéséért, amely összefüggésbe hozható az itt megadott információk felhasználásával.  
A biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának mérlegelése, valamint a termék konkrét 
felhasználási és kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége. A felhasználó köteles 
minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékekkel folytatott tevékenységre vonatkozik. 
 
Ezen biztonsági adatlap hatályon kívül helyezi a korábbi verziókat. 
 
 
A biztonsági adatlap kelte: 2004.02.14. 
A biztonsági adatlap módosítása: 2008.05.27.. 
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