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1. NAZWA SUBSTANCJI / ROZTWORU I DANE PODMIOTU
Nazwa produktu:

rath's pr88 – krem ochronny do r k

Firma:

Ursula Rath GmbH
Messingweg 11
D-48308 Senden

Konsultacje telefoniczne w
nagłych przypadkach:

Ursula Rath GmbH (Mo - Fr 8:00 - 16:30)
Tel. +49 2597 9624-0

Tel.: +49 2597 9624-0
Fax: +49 2597 9624-50
E-Mail: info@rath.de

Jednostka doradcza w przypadku zatru
Tel. +49 761 19240

2. MO LIWE ZAGRO ENIA
Produkt jako produkt kosmetyczny słu cy do ochrony skóry nie wywołuje adnych przewidywalnych
zagro e (unika kontaktu z oczami), w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem.

3. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH
Charakterystyka chemiczna:

Mieszanina wodna substancji kosmetycznych.
Emulsja W/O

Zawarto :
(deklaracja zgodnie z
rozporz dzeniem dotycz cym
kosmetyków
według INCI)

Aqua
Glycerin
Sodium Silicate
Sodium Tallowate
Ceteareth-5
Sodium Palm Kernelate
Paraffin
Parfum

4. PIERWSZA POMOC
Po kontakcie z oczami:
Po połkni ciu:

Przepłuka natychmiast du ilo ci wody przy otwartej powiece;
zale nie od okoliczno ci skonsultowa si z lekarzem
Przepłuka usta i wypi du ilo wody; zale nie od okoliczno ci
skonsultowa si z lekarzem

5. POST POWANIE W PRZYPADKU PO ARU
Wła ciwe rodki gasz ce:

Rozproszony strumie wody, piana, proszek, CO2

6. POST POWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO RODOWISKA
Czyszczenie /zbieranie:

Zebra do pojemnika, reszt w celu unikni cia mo liwego po lizgu
spłuka wod lub innymi nadaj cymi si rodkami.

7. POST POWANIE I MAGAZYNOWANIE
Post powanie/
magazynowanie:

Pojemnik przechowywa w stanie zamkni tym. Nie przechowywa w
temperaturze poni ej 15°C lub powy ej 35 °C.
Stabilno magazynowania w nieotwartym pojemniku oryginalnym w
temperaturze pomieszczenia
(ok. 20°C) > 30 miesi cy.

8. WARTO CI GRANICZNE I KONTROLA NARA ENIA/ RODKI OCHRONY
INDYWIDUALNEJ
Preparat ochronny do skóry, do wcierania przed prac .
Produkt sam w sobie stanowi rodek ochrony indywidualnej (dyrektywa 89/656/EWG).

Unika kontaktu z oczami.
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9. WŁA CIWO CI FIZYCZNE I CHEMICZNE
Forma:
Kolor:
Zapach:
Warto pH:

piana/krem/pasta
biały
migdałowy

Temperatura topnienia:
Temperatura zapłonu:
Punkt zapłonu:
Granice eksplozyjno ci:
G sto :
Ci nienie parowe:
Lepko :
Rozpuszczalno w wodzie:

ok. 40 °C
n.d.
n.s. w zamkni tym pojemniku
n.w.
3
(20° C) ok. 0,4 g/cm
n.w.
Lepko strukturalna
emulgator

10. STABILNO
Stabilno

W stanie aplikacji neutralna (bezwodna)
Reakcje kwa ne lub alkaliczne mo liwe s jako skutek działania
odpowiednich jonów tylko w roztworach wodnych. Sucha warstwa kremu
ochronnego jest wobec tego pH-neutralna. Podczas mycia warto pH
wzrasta na krótko do ok. 9,5, jak przy myciu mydłem.

I REAKCYJNO
Produkt jest stabilny przy odpowiednim u ytkowaniu.

:

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Wszystkie składniki s surowcami przeznaczonymi do produkcji produktów kosmetycznych. Produkt
poddano zgodnie z rozporz dzeniem dotycz cym kosmetyków ocenie bezpiecze stwa i zgodnie z ni w
przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem nie rodzi on zastrze e zdrowotnych.
Dermatologicznie potwierdzono bardzo dobr przyswajalno dla skóry.

12. INFORMACJE RODOWISKOWE
Degradowalno

biologiczna:

Produkt jest biodegradowalny.

13. WSKAZÓWKI DOTYCZ CE UTYLIZACJI
Produkt:
Opakowanie:

Utylizacja zgodnie z lokalnymi, administracyjnymi przepisami.
O ile nie uregulowano administracyjnie, puste opakowania mo e
traktowa jak zwykłe odpady domowe i oddawa do recyclingu.

14. INFORMACJE DOTYCZ CE TRANSPORTU
W rozumieniu przepisów GGVSE/ADR, GGVSee/IMDG, IATA-DGR produkt nie jest niebezpieczny, nie
zaszeregowano wg. ADNR/GGVBinSch

15. PRZEPISY PRAWNE
Produkt podlega rozporz dzeniu o kosmetykach i nie jest tym samym obj ty przepisami dotycz cymi
znakowania zgodnie z rozporz dzeniem o substancjach niebezpiecznych [GefStoffV].
Klasa zagro enia wód:

1 (kwalifikacje zgodnie z VwVwS)

16. POZOSTAŁE INFORMACJE
Powy sze informacje, odpowiadaj ce aktualnemu stanowi naszej wiedzy i do wiadczenia i odnosz
si do produktu znajduj cego si stanie, w którym opuszcza on zakład produkcyjny.
Powinny
one by taktowane jako wytyczne bezpiecznego posługiwania si produktem i nie
stanowi
zapewnienia okre lonych wła ciwo ci.
Produkt jako preparat ochronny dla skóry podlega ustawowym przepisom kosmetycznym.
Ustawodawca wyklucza jednoznacznie karty charakterystyki dla kosmetyków z rozporz dzenia
(UE) nr 1907/2006).

Niniejsz kart charakterystyki otrzymaj Pa stwo na wyra ne yczenie, nasz produkt nie jest
kwalifikowany jako substancja niebezpieczna lub preparat.
n.s. = nie stosuje si , n.d. = niedost pne

