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BIZTONSÁGI ADATLAP  
k é s z ü l t  a  1 90 7 / 2 00 6 / EK  r e n de l e t n e k  m eg f e l e l ő en  

1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 

Kereskedelmi név:    Soros (hagyományos) műszempilla 1 g tubusos 
ragasztóval – ragasztó adatlap 
Felhasználási terület: Szettben levő soros műszempilla természetes szempillára történő felragasztására 
szolgáló ragasztó- kozmetikum (kiszerelés: 1 g tubusban, a szempillák mellé csomagolva) 

Importőr/forgalmazó: Janet-Viktória KFT 
Cím: H-2234 Maglód Dobó u 11 
Telefon: +36 30 218 4407 

A biztonsági adatlapért felelős személy elérhetősége: janetviktoriakftvgmail.com 

A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ): 
 Sürgősségi telefon: 06 (1) 476-6464 
 éjjel-nappal hívható száma: 06 (80) 20 11 99 

2. A veszélyek azonosítása 

A gyártó, a vonatkozó uniós szabályzás (67/548/EGK és 1999/45/EK irányelvek), valamint a 
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai szerint a készítmény veszélyes. 

Xi 

 
Irritatív  

EK-veszélyjel: Xi Irritatív 

A készítmény veszélyeire/kockázataira utaló R-mondat: 
R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat 

Xi 

 
Tűzveszélyes  

EK-veszélyjel: Xi  Tűzveszélyes 

A készítmény veszélyeire/kockázataira utaló R-mondat: 
R 10  Kevésbé tűzveszélyes 

Toxikológiai adatok: Oral : nem ismert, bőr és szem irritáció: nem várható rövid idejű hatásnak kitéve. 

Környezetkárosító veszély: Előírásszerű kezelés, tárolás és ártalmatlanítás esetén nem veszélyezteti a környezetet. 

Potenciálisan szétterjedhet ill. felhalmozódhat, termőföldbe kerülve lebomlik. 

3. Összetétel/tájékoztatás az alkotórészekről 

Folyadék. 

Veszélyes komponensek Koncentráció Veszélyjel, R-mondatok 

Methyl Methaacrylate 
CAS-szám: 80-62-6 0,2 % Xi, R 36/37/38, R22, R43 

Ethyl Acrylate 

CAS-szám: 140-88-5 
0,2 % Xi, R 36/37/38, R22, R43 

2-Ethylhexylacrylate 

CAS-szám: 103-11-7 
53 % Xi, R 36/37/38, R22, R43 

Methylmethaacrylate-Acid 

CAS-szám: 79-41-4 
0,1 % Xi, R 36/37/38, R22, R43 

Water 

CAS-szám: 7732-18-5 
46,5 %  

A veszélyjelek és az R-mondatok a tiszta komponensekre vonatkoznak, a készítmény veszélyesség szerinti 
besorolását a 2. és a 15. pont adja meg. Az R-mondatok teljes szövegét lásd a 16. pontban. 
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Belélegezve fejfájást, hányingert és orrnyálkahártya irritációt, torok és tüdő irritációt okozhat. Szembe kerülve 
irritáló. Bőrre kerülve enyhén irritáló hatású. Lenyelés esetén fájdalom, szédülés, hányinger, hányás 
jelentkezhet. 

4. Elsősegélynyújtási intézkedések 

Általános tudnivalók: A sérültet azonnal távolítsuk el a veszély forrásától. Az elszennyeződött ruházatot és 
lábbelit azonnal le kell venni és az újbóli használat előtt meg kell tisztítani. Eszméletlen vagy görcsös 
állapotban lévő beteggel folyadékot itatni vagy annál hányást kiváltani nem szabad! Amennyiben mérgezési 
tünetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost, és mutassuk meg a 
készítmény címkéjét, ill. biztonsági adatlapját. 

Belégzés esetén: A készítmény túlhevülése és égése során keletkező füstök, gázok belégzése után a 
sérültet vigyük friss levegőre és forduljunk orvoshoz! Nehezített légzés esetén oxigén adása javasolt. Súlyos 
várható következmények nem ismertek. A készítmény alkalomszerű, egyszeri használata során az inhalációs 
expozíció kockázata a készítmény kiszerelése, mennyisége következtében csekély. 

Bőrrejutás esetén: Mechanikai eltávolítás javasolt, mossuk le a szappannal és langyos vízzel. Veszélyes 

hatás nem ismert. Panaszok esetén forduljunk orvoshoz. 

Szembejutás esetén: Legalább 15 percig tartó szemöblítést kell végezni hideg folyóvízzel a szemhéjszélek 
széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben.  Azonnal forduljunk szakorvoshoz. 

Lenyelés esetén: Azonnal forduljunk orvoshoz, hánytatás ne alkalmazzunk, ez csak orvosi utasításra 
történjen. Hányás esetén tartsuk a fejet magasabban hogy a hányadék ne kerülhessen a tüdőbe vagy 
lenyelésre. 

5. Tűzvédelmi intézkedések 

Osztályba sorolás: enyhén tűzveszélyes 
Megfelelő oltóanyag: vízsugár, oltóhab, szén-dioxid, oltópor,  

Nem megfelelő oltóanyag: gyúlékony anyag pl. fűrészpor 

Veszélyes égéstermékek: toxikus füstök és gázok, szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok. 

A tűz esetén használatos védőeszközök: megfelelő védőruha és a környezet levegőjétől független 
légzőkészülék 

A készítményt tartalmazó tároló edényzetet hűtsük vízpermettel. A tűz maradékainak, valamint a tűzoltóvíz 
megsemmisítése a helyi előírások szerint történjen. 

6. Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén 

Személyi óvintézkedések: Kerüljük el a készítmény bőrre jutását, szembekerülését és a ruházat 
elszennyeződését. Biztosítsunk megfelelő szellőzést. Védőfelszerelések szükségesek! 

Kiömlés esetén: Nagy mennyiségű kifolyt, kiömlött anyagot itassuk fel kémiailag közömbös anyaggal 
(homok, szilikagél, diatomaföld), szedjük össze egy alkalmas hulladékgyűjtő tartályba és küldjük 
megsemmisítésre. Megsemmisítés a helyi előírások szerint történjen! 

Környezetvédelem: Kerüljük el, hogy a kiömlött készítmény a csatornába vagy felszíni vizekbe jusson. 

7. Kezelés és tárolás 

Speciális intézkedés tűz- és robbanásveszély elkerülésére: enyhén tűzveszélyes. 

Kezelés: Körültekintően végzett munkával kerüljük el a készítmény szembejutását, bőrre kerülését, gőzeinek 
belégzését. A gőzkoncentráció szellőztetéssel csökkenthető.  

Tárolás: Száraz, hűvös, fagymentes, szellőztethető helyen tároljuk. A tároló helységben tilos a dohányzás. A 
készítményt eredeti csomagolásban, jól záródó csomagolásban tároljuk. Gyújtóforrástól, hőforrástól, 
napfénytől, inkompatibilis anyagoktól (oxidáló anyagok, bázisok, víz, aminok, alkoholok), élelmiszerektől, 
italoktól, takarmányoktól tartsuk távol. Gyermekek kezébe nem kerülhet!  

8. Az expozíció korlátozása és ellenőrzése/személyi védőfelszerelések 

Kerüljük a készítménnyel történő expozíciót, gőzeinek belégzését, szembejutást, bőrre kerülését.. 

Műszaki intézkedések: 
 A vegyi anyagoknál szokásos védőintézkedéseket be kell tartani. 
 A megfelelő szellőzésről gondoskodni kell. Helyi elszívás alkalmazása ajánlott, mivel ez megakadályozza a 

munkatér elszennyeződését. A levegőben a veszélyes komponensek koncentrációja nem haladhatja meg a 
megadott foglalkozási expozíciós határértéket. 

 Védőfelszerelések, szemmosó-pohár biztosítása. 
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Higiéniai intézkedések: 
 Munka közben étkezni, inni és dohányozni nem szabad! 
 A munka befejezése után, illetve a munkaszünetek megkezdése előtt alaposan mossuk kezet.  
 Az elszennyeződött ruházatot azonnal vessük le. 

Általános tudnivalók: A megfelelő védőfelszerelés kiválasztását előzze meg a veszély értékelése a készítmény 
felhasználásának függvényében, kövessük az EN 166 szabványt a személyi védőfelszerelések kiválasztásánál. 
Csak megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező védőfelszerelést használjunk. 

Személyi védőfelszerelések (a műkörömépítés során, előírásszerű felhasználás esetén): 
 Légzésvédelem: nem szükséges, ha a szellőzés megfelelő. Nem megfelelő szellőzés és a készítménnyel 

történő hosszantartó munkavégzés esetén védőmaszk vagy A típusú szűrőbetéttel 
ellátott légzésvédő ajánlott. 

 Kézvédelem: nem áteresztő védőkesztyű szükséges, az ajánlott vastagság 0,7 mm; az áttörési idő:  
> 60 perc. A kesztyű használatának függvényében a követelmények változhatnak, kérjük 
ki a védőkesztyű gyártó tanácsát! 

 Szemvédelem:  a szemmosó-pohár, vízzel töltött szemmosó készülék könnyen elérhető legyen. Ha a 
szembefröccsenés veszélye fennáll, akkor viseljünk védőszemüveget. 

Az ipari műveletek során, mentesítés esetén, a készítmény nagy mennyiségeivel történő munkavégzéskor 
védőkesztyű, védőszemüveg, védőruha szükséges, légzésvédő is, amennyiben a veszélyes komponensek 
koncentrációja meghaladja az előírt határértéket. 

Foglalkozási expozíciós határérték: (a munkahelyi levegőben megengedett határérték): 
Ethylene glycol: TWA: 100 000 mg/m3,  2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol 25.0000 ppm, 140.000 mg/m3  

TWA: Time Weighted Average, 8 órás munkavégzésre vonatkozó átlagos koncentráció, mellyel történő expozíció 
megengedhető. 
STEL: Short-Term Exposure Limit (15 perc), rövid idejű munkavégzésre vonatkozó megengedhető koncentráció. 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 

Halmazállapot: folyadék 
Szín: fehér 
Szag: enyhe illat 
Oldhatóság vízben: oldhtó 
pH: 8.0 

fajsúly: 300-700 mPa.s 
Lobbanáspont: 100C 

Olvadáspont: 0 C 

Gyulladáspont:  100 C  

10. Stabilitás és reakciókészség 

Közönséges körülmények között készítmény stabil.  

Elkerülendő körülmények: hő, nyílt láng, fény, napfény, gyúlékony anyagok. 

Elkerülendő anyagok: szervetlen bázisok/lúgok, oxidáló anyagok, víz, alkoholok, aminok, alumínium, 
piridin-félék, redukáló szerek, alkáli elemek, szervetlen savak 

Veszélyes bomlástermékek: égés során szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok. Savas vagy lúgos 
anyagokkal reagálva aceton és meatyl oxid keletkezhet.  

11. Toxikológiai információk 

A készítménye expozíciójának hatásai: Toxikológiai adatok: Oral : nem ismert, bőr és szem irritáció: nem 
várható rövid idejű hatásnak kitéve. 

Környezetkárosító veszély: Előírásszerű kezelés, tárolás és ártalmatlanítás esetén nem veszélyezteti a környezetet. 

Potenciálisan szétterjedhet ill. felhalmozódhat, termőföldbe kerülve lebomlik. 
 

Környezetkárosító veszély: Előírásszerű kezelés, tárolás és ártalmatlanítás esetén nem veszélyezteti a környezetet. 

Rákkeltő hatás: nincs karcinogénként nyilvántartva. 
 

12. Ökológiai információk 

Egészségkárosító veszély: Környezetkárosító veszély: Előírásszerű kezelés, tárolás és ártalmatlanítás esetén 

nem veszélyezteti a környezetet. 

Potenciálisan szétterjedhet ill. felhalmozódhat, termőföldbe kerülve lebomlik. 
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Vízveszélyességi besorolás: WGK 1, a vízminőséget kevésbé veszélyeztető anyag. 

13. Ártalmatlanítási útmutató 

A készítmény maradékainak és hulladékainak kezelésére a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendeletben foglaltak az 
irányadók. A készítmény hulladékának besorolása a 16/2001. (VII.18.) KöM. rendelet, a készítmény 
csomagolási hulladékainak kezelését a 94/2002. (V.5.) Kormányrendelet szabályozza. 

EWC-kód: 07 06 04 Egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok; veszélyes hulladék 
Zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok termeléséből, 
kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok 

14. Szállítási információk 

A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények – ADR/RID, IMDG és IATA – 
szerint nem veszélyes áru. 

15. Szabályozási információk 

A biztonsági adatlap, a termék osztályozása és besorolása megfelel a 44/2000. (XII.27.) EüM számú rendelet 
és módosításainak, valamint a 67/548/EGK az 1999/45/EK számú irányelvekben és az 1907/2006/EK 
rendeletben foglaltaknak. A termék veszélyes készítmény. 

EK-veszélyjel: Xi Irritatív 

A készítmény veszélyeire/kockázataira utaló R-mondat: 

R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat 

A készítmény biztonságos használatára utaló S-mondatok: 
S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet  
S 23 A keletkező gőzt nem szabad belélegezni 
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást 
S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni 
S 35 Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell 
S 45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni 

Műszempilla ragasztó tincses pillához 

Mennyiség: Összetétel Nitrocellulose, Ethyl Alcohol, Ethyl Acetate, Isopropyl Alcohol, Isopropyl 
Acetate, TXIB Plasticizer, CI-77-266  

Xi 

 
Irritatív 

R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat 

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet  
S 23 A keletkező gőzt nem szabad belélegezni 
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást 
S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni 
S 35 Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell 
S 45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni.  

Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni 

Gyermekektől elzárva tartandó! Tűzveszélyes! 

Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki. 

Használati utasítás: Használati utasítás: 1. A természetes szempillákat tisztítsa meg. (festék ill. krém 

maradványoktól, a műpillát csak zsírtalan felületre lehet biztonságosan rögzíteni) 

2. Emelje ki a műszempillát a tartóból és ellenőrizze hogy megfelelő-e a hosszúsága saját természetes 

pilláihoz képest. Amennyiben szükséges, ollóval vágjon le a szélekből. 

3. Tegyen a ragasztóból vékonyan a műpilla teljes ragasztandó felületére majd várjon kb. 30 másodpercig.  

4. Ezután helyette a szempilla sort saját szempillái tövéhez (NE a bőrre vagy a szemhéjra!) és enyhén 

nyomja le középtől kezdve a szélek felé haladva és pár másodpercig tartsa fixen. 

Eltávolítás:  

Enyhe mozdulattal húzza le a saját pilláról, majd gondosan tisztítsa meg a spirál ill. az esetleges ragasztó 

maradványoktól.  

Figyelmeztetés: Gyermekektől távol tartandó, főként a ragasztó miatt. A ragasztó tűzveszélyes! A ragasztó 

szembe nem kerülhet, ha mégis megtörténne langyos vízzel azonnal mossa ki. Allergia vagy egyéb 

érzékenység fennállása esetén használata nem javasolt. Nem használható sérült vagy gyulladt bőrfelületen 

sem! 

 

Forgalmazó: Janet-Viktória KFT 2234 Maglód Dobó I.u.11 janetviktoriakft@gmail.com 
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További információk: Irritációt okozó, fokozottan tűzveszélyes, tűzveszélyes és oxidáló anyagoknál és 
készítményeknél nem kell feltüntetni az R és S-mondatokat a 125 ml-t meg nem haladó mennyiségű terméket 
tartalmazó csomagolási egységeken — lásd a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 3. sz. melléklet 7. pontja 
(Feliratozás, címkézés). 

16. Egyéb információk 

A 4 – 8. és a 10 – 12. pontban megadottak nem a termék normál, szokásos használata, alkalmazása esetében 
relevánsak, hanem a termék nagy mennyiségeivel történő expozíció esetén (baleset, nem szokásos esemény). 
A fenti információk jelen tudásunkon alapulnak, a termék szállított állapotára vonatkoznak.  
Ez a biztonsági adatlap a gyártó által kiadott adatlap alapján készült; meggyőződésünk szerint a gyártói 
adatlapban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet és 
módosításai előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és 
tájékozottságunk legjaván alapszanak, és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, 
illetve hisszük. A felhasználó saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról és a termék 
felhasználásáról. Mivel nincs befolyásunk a termék biztonságos használatára ható minden faktorral, az 
adatalap nem képezi semmilyen jogi kötelezettség vagy felelősségvállalás alapján a bármilyen körülmények 

között történő használatból vagy helytelen használatból adódó következményekért.  

Ha bárkinek kérdése, problémája merül fel, hívja a Master Nails Kft. ügyfélszolgálatát: 06 20 211 3333. 

A biztonsági adatlap 3. pontjában szereplő R-mondatok: 
R 22 Lenyelve ártalmas 
R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat 
R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) 

 

Vonatkozó magyar törvények és rendeletek: 
Munkavédelem: a 2007. évi CLXI. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII. törvénnyel módosított 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 
Kémiai biztonság: a 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról; 

a 38/2008 (X.3.) EüM rendelet, az 52/2007. (XI.30.) EüM, a 26/2007. (VI.7.) EüM, a 33/2004. (IV.26.) 
EszCsM, a 30/2003. (V.21.) EüM rendeletek a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM 
rendelet módosításáról; az 58/2007. (XII.22.) EüM–SZMM együttes rendelete a munkahelyek kémiai 
biztonságáról szóló 25/2000. (IX.30.) EüM–SZCSM együttes rendelet módosításáról. 

Hulladék: a 2004. évi XXIX. törvénnyel módosított 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról; 
98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 
feltételeiről, és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről; a 195/2002. (IX.6.) 
Kormányrendelettel módosított 94/2002. (V.5.) Kormányrendelet a csomagolásról és a csomagolási 
hulladék kezelésének részletes szabályairól. 

Tűzvédelem: az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; 
a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet. 

Egyéb: 40/2001. (XI.23.) EüM rendelet a kozmetikai termék biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási 
feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről 

Készült, 2019.0102. 


