
  
  

ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA  

Data wydania/Data aktualizacji : 01.01.2020/------------  Zgodny 

z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH),   

NAZWA KOLORU: SEXY RUBY  

1: Identyfikacja przedsiębiorstwa   

1.2 Zastosowania substancji   

Farba wyprodukowana do wyłącznego użytku przez profesjonalistów zgodnie z ResAP (2008)  

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki World Famous Tattoo Ink 460 Greenway  

Industrial Drive, Fort Mill, SC 29708   

2: Identyfikacja zagrożeń   

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 

[CLP/GHS] Nie sklasyfikowany. Szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz 

ewentualnych objawów można znaleźć w punkcie 11.   

2.2 Elementy oznakowania Piktogramy zagrożeń : brak Hasło ostrzegawcze : brak Zwroty wskazujące 

rodzaj zagrożenia: brak Zwroty wskazujące środki ostrożności : brak Brak hasła ostrzegawczego. Brak 

doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.   

2.3 Inne zagrożenia Substancja spełnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako PBT zgodnie z 

Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, Aneks XIII: Nie dotyczy. Substancja spełnia kryteria dla jej 

zaklasyfikowania jako vPvB zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, Aneks XIII: Nie dotyczy. 

Inne zagrożenia nie odzwierciedlone w klasyfikacji: Nie dotyczy.   

3: Skład  

Hamamalis Virginiana Extract, Aqua, Glicerin, Propylene, Glycol, Alcohol, CI77891, CI12475  

4: Środki pierwszej pomocy   

4.1 Opis środków pierwszej pomocy:  Kontakt z okiem: Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością 

wody, od czasu do czasu podnosząc górną i dolna powiekę.  Zdjąć szkła kontaktowe jeżeli są. 

Zasięgnąć porady lekarskiej, jeśli pojawi się podrażnienie. Zasięgnąć porady medycznej, jeśli 

podrażnienie nie ustępuje.  Wdychanie: Mało prawdopodobne jest aby wdychanie spowodowało 

jakieś zagrożenie. Jeśli wystąpią podrażnienia lub inne objawy, wyjść na świeże powietrze.  Kontakt 

ze skórą: Przemyć wodą z mydłem. Zdjąć zanieczyszczone ubranie.  



  
  

 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Potencjalne ostre działanie na 

zdrowie  Wdychanie : Może powodować lekkie podrażnienie.•  Spożycie : Brak doniesień o 

niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.•  Kontakt ze skórą : Może powodować lekkie 

podrażnienie.•  Kontakt z okiem : Może powodować lekkie podrażnienie, łzawienie bądź 

zaczerwienienie.•  Objawy wynikające z nadmiernej ekspozycji : Brak doniesień o niepożądanych 

skutkach .  

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania 

z poszkodowanym Informacje dla lekarza: Leczyć objawowo. Szczególne sposoby leczenia: bez 

specjalnego leczenia.   

5: Postępowanie w przypadku pożaru   

5.1 Środki gaśnicze Stosowne środki gaśnicze : gaśnice CO2, pianowe, proszkowe Niewłaściwe środki 

gaśnicze: brak   

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Niebezpieczne produkty rozkładu 

termicznego : brak Zagrożenia ze strony substancji lub mieszaniny : brak Brak specyficznego 

zagrożenia pożarowego lub wybuchowego.   

5.3 Informacje dla straży pożarnej Strażacy powinni nosić odpowiednie urządzenia ochronne oraz 

indywidualne aparaty oddechowe z maska zakrywającą całą twarz działająca przy dodatnim ciśnieniu. 

Podstawowy poziom ochrony podczas wypadków chemicznych zapewnia odzież stosowana przez 

strażaków (włączając hełmy, buty ochronne i rękawice), zgodna z normą europejską EN 469. 

Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków: brak Specjalne działania ochronne dla strażaków: 

brak   

6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska   

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury: nie dotyczy   

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: nie dotyczy   

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:  

Niewielkie skażenie - nie dotyczy Duże skażenie - nie dotyczy   

6.4 Odniesienia do innych sekcji Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej 

podano w punkcie 8. Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w punkcie 13.   

7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie   

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Środki ochronne: Nosić właściwe 

wyposażenie ochrony osobistej (patrz część 8). Wskazówki dotyczące ogólnej higieny pracy: Należy 

zabronić spożywania pokarmów i napojów oraz palenia tytoniu w obszarze, w którym ten materiał 



  
  

jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. Pracownicy powinni umyć ręce i twarz przed 

jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu. Przed wejściem do jadalni zdjąć zanieczyszczoną odzież oraz 

sprzęt ochronny. Dodatkowe informacje dotyczące środków higieny podano w punkcie 8.   

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 

niezgodności Należy przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w 

oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze 

wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów (patrz dział 10), napojów i 

jedzenia. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które 

zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym aby nie 

dopuścić do wycieku substancji. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Nie używać po 

upływie daty ważności. Nie używać 12 miesięcy po otwarciu, a w każdym razie po upływie daty 

ważności.  

7.3 Szczególne zastosowania końcowe: Zalecenia: brak Rozwiązania specyficzne dla sektora 

przemysłowego: brak   

8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej   

8.1 Parametry dotyczące kontroli Najwyższe dopuszczalne stężenia : Nieznana wartość NDS. Zalecane 

procedury monitoringu : Brak DNEL : Brak dostępnych poziomów DNEL. PNEC: Brak dostępnych 

stężeń PNEC.  

 8.2 Kontrola narażenia Odpowiednie zabezpieczenia techniczne: Nie jest wymagana specjalna 

wentylacja. Wydajna wentylacja ogólna powinna być wystarczająca aby kontrolować ekspozycję 

pracownika na zanieczyszczenia.   

Indywidualne środki ochrony:    

Środki zachowania higieny: Wymyć dokładnie ręce, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami 

chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz używaniem toalety, a także po zakończeniu 

zmiany. Do usunięcia potencjalnie skażonej odzieży, powinny być zastosowane właściwe techniki. 

Należy wyprać skażoną odzież przed ponownym użyciem. Należy się upewnić czy stanowiska do 

przemywania oczu i prysznice bezpieczeństwa znajdują się w pobliżu miejsca pracy.    

Ochrona oczu/twarzy: Zabezpieczenie oczu w postaci gogli ochronnych zgodne z zatwierdzoną normą 

powinno być stosowane w przypadku, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne w celu 

uniknięcia narażenia poprzez chlapnięcia, mgiełki, gazy lub pyły.    

Ochrona rąk: Rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów wykonane z gumy nitrylowej lub 

inne dopuszczone przez producenta rękawic do kontaktu z tym produktem. Czas wytrzymałości 

materiału określa producent rękawic.    



  
  

Ochrona ciała: W zależności od wykonywanego zadania należy stosować ubiór ochronny odpowiedni 

do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentną osobę przed przystąpieniem do pracy. 

Inne środki ochrony skóry: Brak Ochrona dróg oddechowych: Nie jest konieczna Kontrola narażenia 

środowiska: Produkt nie jest niebezpieczny dla środowiska.   

9: Właściwości fizyczne i chemiczne   

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych   

Stan fizyczny: ciecz   

Zapach: lekki zapach amoniaku  pH: 

od 2,0 do 6,0   

Temperatura topnienia/krzepnięcia: brak danych   

Temperatura wrzenia: brak danych  Temperatura 

zapłonu: brak danych   

Granice palności lub wybuchowości górna/dolna: brak danych   

Prężność pary: brak danych   

Gęstość: brak danych   

Rozpuszczalność: rozpuszczalny w wodzie   

Współczynnik podziału oktanol/woda: brak danych   

Temperatura samozapłonu: brak danych   

Temperatura rozkładu: brak danych   

Lepkość: brak danych   

Gęstość nasypowa : brak danych   

9.2 Inne informacje   

Brak dodatkowych informacji   

10: Stabilność i reaktywność   

10.1 Reaktywność dla tego produktu lub jego składników nie ma konkretnych danych testowych 

dotyczących reaktywności.   



  
  

10.2 Stabilność chemiczna   

Produkt jest trwały   

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach przechowywania i 

stosowania nie nastąpią niebezpieczne reakcje.   

10.4 Warunki, których należy unikać Nie stwierdzono dla tego produktu   

10.5 Materiały niezgodne Nie stwierdzono dla tego produktu   

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu W normalnych warunkach magazynowania i użytkowania, nie 

powinien nastąpić niebezpieczny rozkład produktu.   

 11: Informacje toksykologiczne   

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych   

Zagrożenie dla zdrowia:   

A- Połknięcie (działanie ostre):   

- Toksyczność ostra: W oparciu o dostępne dane, brak zagrożeń lub niepożądanych skutków. - 

Żrący/Drażniący: W oparciu o dostępne dane, brak zagrożeń lub niepożądanych skutków.   

B- Wdychanie (działanie ostre): - Toksyczność ostra: W oparciu o dostępne dane, brak zagrożeń 

lub niepożądanych skutków. - Żrący/Drażniący: W oparciu o dostępne dane, brak zagrożeń lub 

niepożądanych skutków.  

C- Kontakt ze skórą i oczami (działanie ostre): - Kontakt ze skórą: W oparciu o dostępne dane, 

brak zagrożeń lub niepożądanych skutków. - Kontakt z oczami: W oparciu o dostępne dane, brak 

zagrożeń lub niepożądanych skutków.   

D- Efekty CMR (rakotwórczość, mutagenność i szkodliwe działanie na rozrodczość): - 

Rakotwórczość: W oparciu o dostępne dane, brak zagrożeń lub niepożądanych skutków. - Może 

powodować wady genetyczne: W oparciu o dostępne dane, brak zagrożeń lub niepożądanych 

skutków. - Może działać szkodliwie na płodność: W oparciu o dostępne dane, brak zagrożeń lub 

niepożądanych skutków.   

E- Efekty uczulające: - Oddechowy: W oparciu o dostępne dane, brak zagrożeń lub 

niepożądanych skutków. - Skórny: W oparciu o dostępne dane, brak zagrożeń lub niepożądanych 

skutków.   

F- Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) czas ekspozycji: W oparciu o dostępne dane, 

brak zagrożeń lub niepożądanych skutków.   



  
  

G- Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT), powtarzające się narażenie: W oparciu o 

dostępne dane, brak zagrożeń lub niepożądanych skutków.   

H- Zagrożenie spowodowane aspiracją: W oparciu o dostępne dane, brak zagrożeń lub 

niepożądanych skutków   

Inne informacje: Brak danych   

Szczegółowa informacja toksykologiczna o substancjach: Nieokreślony   

12: Informacje ekologiczne   

12.1 Toksyczność Wnioski/Podsumowanie : Nieokreślony.   

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu Wnioski/Podsumowanie : Nieokreślony.   

12.3 Zdolność do bioakumulacji Wnioski/Podsumowanie : Nieokreślony   

12.4 Mobilność w glebie Współczynnik podziału : Nieokreślony. gleba/woda (KOC) Mobilność 

: Nieokreślony.   

12.5 Inne szkodliwe skutki działania : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub 

krytycznych zagrożeniach.   

13: Postępowanie z odpadami  

 Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami prawnymi. Zgodnie z Aneksem II Rozporządzenia 

(WE) nr 1907/2006 (REACH) zostały przyjęte postanowienia wspólnotowe lub krajowe związane z 

administracją odpadami. Prawo wspólnotowe: Dyrektywą 2008/98/WE, 2014/955/EU, 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1357/2014 Prawo krajowe:  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o 

gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym (t.j. Dz.U. 2019 nr 0 poz. 542)  Ustawa z dnia 

14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 nr 0 poz. 701)  

14: Informacje dotyczące transportu  

 Brak specjalnych zaleceń dotyczących transportu. Produkt nie jest niebezpieczny.   

15: Informacje dotyczące przepisów prawnych   

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska 

specyficzne dla substancji lub mieszaniny Rozporządzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH) 

Aneks XIV - Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń Substancje 

wzbudzające szczególnie duże obawy. Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.   



  
  

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie została 

wykonana Rozporządzenie(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 

grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w 

zakresie chemikaliów (REACH) Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 

(REACH) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 

grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 

(Rozporządzenie CLP) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej 

(Dz.U.05.259.2173) z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 

grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923) Rozporządzenie 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 

(Dz.U. 2014 poz. 817) z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 

lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy (Dz.U.2011 poz. 166) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 

2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu 

pracy czynników chemicznych (Dz.U.05.11.86), z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. 2012 poz. 

445) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz.U. 2013 poz. 21)  

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.  

2013 poz. 888) Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.  

2011 nr 63 poz. 322) z późniejszymi zmianami   

16: Inne informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane w oparciu o dane, 

które uważa się za aktualne w dniu opracowania niniejszej karty charakterystyki. W NAJSZERSZYM  

DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA DERMALOGIKA WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH  

OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI KAŻDEGO RODZAJU ODNOSZĄCYCH SIĘ DO INFORMACJI TUTAJ  

ZAWARTYCH, BEZ OGRANICZEŃ, CO DO DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO  

DANEGO CELU LUB ZASTOSOWANIA, MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY, NIENARUSZALNOŚCI, WYDAJNOŚCI, 

BEZPIECZEŃSTWA, PRZYDATNOŚCI I STABILNOŚCI. Niniejsza karta charakterystyki ma służyć jako 

przewodnik właściwego użytkowania, obchodzenia się, przechowywania i usuwania produktu, 

którego dotyczy, przez odpowiednio przeszkolony personel i nie stanowi wyczerpującej informacji. 

Użytkownikom produktów zaleca się wykonanie własnych testów w celu wypracowania opinii na 

temat bezpieczeństwa, przydatności i właściwego używania, obsługi, przechowywania i usuwania 

każdego produktu i kombinacji produktu do własnych celów i zastosowań.   

  



  
  

  

  


