
 
 

 

 
 
 
 

KOZMETIKAI TERMÉK INFORMÁCIÓS ADATLAPJA 
 
 
 

A termék és a vállalat / 
vállalkozás azonosítása 

 

Termékadatok  

A termék neve SN GREEN POWER LIQUID SOAP 5 LT 

A termék típusa és felhasználása Folyékony szappan a test, a haj és a kéz tisztítására 

Kód 4006 

A szállítóra vonatkozó adatok  

A forgalmazó adatai: Név és cím 
ITALCHIMICA S.R.L., Riviera Maestri del Lavoro, 10 - 35127 Padova - tel. +39 
049 8792456 

Gyártó és felelős személy: Név és 
cím 

ITALCHIMICA S.R.L., Riviera Maestri del Lavoro, 10 - 35127 Padova - tel. +39 
049 8792456. regulatory@italchimica.it - segreteria@italchimica.it 

Tájékoztató és vészhelyzeti 
telefonszám - információs pont 

tel. +39 049 8792456 

Összetétel / termékinformáció  

Összetétel (INCI) és egyéb leíró 
elemek 

 

Összetevők listája (INCI). 
Dermatológiailag tesztelt. A 
készterméket nem tesztelték 
állatokon. 

Aqua [Water], Sodium laureth sulfate, Glycerin, Cocamidopropyl betaine, Sodium 
chloride, Caprylyl/capryl glucoside, Parfum [Fragrance], Tetrasodium glutamate 
diacetate, Lactic acid, Benzyl alcohol, Methylisothiazolinone, 
Methylchloroisothiazolinone. 

A lehetséges veszélyek 
azonosítása 

 

Információ a lehetséges 
veszélyekről 

 

 
A terméket nem kell veszélyesnek tekinteni, és ha a gyártó utasításai szerint 
használják, biztonságos az emberek és a környezet számára. 

Elsősegélynyújtási intézkedések  

Általános információk  

A helyes elsősegélynyújtási 
intézkedések általános 
ismertetése és leírása, azt is 
megadva, hogy szükség van-e 
orvos beavatkozására 

Hatások, tünetek, az elsősegélynyújtással kapcsolatos információk. 

Hatások és tünetek  

Helytelen használat vagy baleset 
esetén a következő információkat 
kell figyelembe venni: 

 

Lenyelés Lenyelés esetén mérsékelt irritációt okozhat a gyomor-bél rendszerben. 

Bőrrel való érintkezés Dermatológiailag tesztelt 

Szembe kerülés A szembe kerülve a hígítatlan termék szemirritációt okozhat. 

Belélegzés Nincs 

Elsősegélynyújtással kapcsolatos 
információk 

 

Lenyelés 
Nagy mennyiség véletlen lenyelése: nem szabad hánytatni. Ha szükséges, 
forduljon orvoshoz. 

Bőrrel való érintkezés Nincs 



 
 

Szembe kerülés 
A hígítatlan termék véletlen érintkezése a szemmel: vegye ki a kontaktlencséket, 
azonnal öblítse ki a szemet bő langyos vízzel; ha az irritáció továbbra is fennáll, 
forduljon orvoshoz. 

Belélegzés 
Nagyobb mennyiségű aeroszol belégzése: vigye az érintett személyt a friss 
levegőre. Ha szükséges, forduljon orvoshoz. 

Tűzvédelmi intézkedések  

Tűzoltási eszközök és eljárások  

 
A termék nem tűzveszélyes. Tűz esetén vízpermetet, oltóport, széndioxidot kell 
használni. 

Teendők véletlen kiömlés esetén  

Az emberek és a környezet 
védelmét célzó intézkedések 

 

 

Gyűjtse össze a kiömlött terméket homokkal, fűrészporral vagy rongyokkal, 
helyezze megfelelő tárolóedényekbe az előírások szerinti ártalmatlanításhoz. A 
szennyezett területeket mossa le bő vízzel. Soha ne tegye vissza a kiömlött 
terméket az eredeti tartályba. Soha ne használja fel újból a kiömlött terméket. 

Kezelés és tárolás  

Kezelés  

 

Gondosan kövesse a csomagoláson vagy a mellékelt adatlapon / füzetben / 
címkén található utasításokat. Kerülje a használati utasításban nem szereplő 
felhasználást. Kerülje a termék elegyítését más vagy hasonló termékekkel, illetve 
más anyagokkal, amelyek nem szerepelnek a vonatkozó utasításokban. Soha ne 
tegye vissza a kiömlött terméket az eredeti tartályokba újbóli felhasználás céljából. 
Tartsa a terméket gyermekektől elzárva. Ha valaki szakmai okokból folyamatosan 
ki van téve a tisztítószereknek (szappan, sampon, folyékony mosószerek), az a 
hidrolipid réteg és a bőr szarurétegének elvékonyodását okozhatja, amelyek a bőr 
természetes védőgátját képezik. Ennek a védőgátnak a gyengülése 
bőrsérüléseket okozhat, mert a bőr így jobban ki van téve a külső hatásoknak. 
Ilyen körülmények között más, általában a szakmai tevékenység során használt 
termékek megfelelő óvintézkedések (például speciális kesztyűk vagy PPE) nélkül 
történő kezelése intoleranciát okozhat, amely hosszú távon súlyosabb formákat 
ölthet. 

Tárolás  

 

Tárolja száraz és jól szellőző helyen (szobahőmérsékleten). Ne tárolja, és ne 
használja a terméket nyílt láng vagy hőforrás, illetve elektromos készülékek 
közelében, és ne tegye ki közvetlen napfénynek. Ne tárolja a terméket 5 °C alatti 
hőmérsékleten. Használat után szorosan zárja le a tárolóedényt. 

Egyéni védelem / az expozíció 
szabályozása 

 

Általános védelmi és higiéniai 
intézkedések 

 

 

„Ha a munkáltató olyan kockázatokat azonosít, amelyeket más eszközökkel nem 
lehet elkerülni, köteles megfelelő egyéni védőeszközökkel (PPE) ellátni a 
munkavállalókat (81/08 törvényerejű rendelet 77. cikkely és módosításai) Az 
egyéni védőeszközöknek meg kell felelniük a 425/2016 sz. törvényerejű 
rendeletben megállapított előírásoknak. A munkaadó által biztosított egyéni 
védőeszközök használata kötelező a munkavállalók számára (a 81/08 sz. 
törvényerejű rendelet 20. és 78. cikkelye).” Konkrétan: · az alkalmazás, a kezelés 
és az utolsó öblítés minden szakaszában használjon eldobható műanyag kesztyűt; 
· használjon gondosan megtisztított munkaeszközöket; · kerülje a nikkelezett 
eszközök használatát; · kerülje az ékszerek viselését. „A munkakörnyezetet 
megfelelően szellőztetni kell, lehetőleg gépi levegőcserével. Azokat a pontokat, 
ahol gőzök, gázok vagy por kibocsátása, illetve anyagkiömlések fordulhatnak elő, 
olyan külön zónákban kell elhelyezni, amelyek helyi elszívó vagy 
gyűjtőrendszerekkel vannak felszerelve.” (a 81/08 sz. törvényerejű rendelet II. 
pontja). 

Fizikai és kémiai tulajdonságok  

Fizikai és kémiai tulajdonságok  

Halmazállapot Folyékony  

Szag Friss/virágos 



 
 

Szín Színtelen 

pH 5.5 + / - 0.5 

Stabilitás és reakciókészség  

Stabilitás  

 A termék szobahőmérsékleten stabil. 

Ártalmatlanítási szempontok  

Ártalmatlanítási tudnivalók  

A termék, valamint a szennyezett 
csomagolás ártalmatlanítására 
alkalmas módszerek leírása 

A kozmetikai termékek ártalmatlanítására vonatkozóan az 152/06 törvényerejű 
rendelet (Környezetvédelmi Kódex) negyedik része és későbbi módosításai az 
irányadóak. A kézműves tevékenységekből származó, nem veszélyes hulladékok 
(fodrászat vagy szépségszalon esetében az üres használt palackok vagy tartályok) 
lakossági hulladékba helyezhetők, ha a területileg illetékes önkormányzat megtette 
a 152/06 törv. rend. (Környezetvédelmi Kódex) az önkormányzatok feladatait 
felsoroló 198. cikkelyében felsorolt intézkedéseket. A vízvédelemről szóló 
152/2006 sz. törvényerejű rendelet (75. cikkely) értelmében a professzionális 
fodrászat lakossági tevékenységnek minősül, amelynek a szennyvize 
beengedhető a csatornába, feltéve hogy megfelel a közcsatornákat kezelő helyi 
hatóságok (pl. önkormányzatok és konzorciumok) által kiadott rendeleteknek. 

Jogszabályi információk  

Szabályozási információk  

A felhasználásra kész kozmetikai 
termékekről szóló 1223/2009/EK 
rendelet; A vegyi anyagok 
osztályozásáról, címkézéséről és 
csomagolásáról szóló 
1272/2008/EK rendelet  

„A végfelhasználónak szánt kozmetikai késztermékek, amelyekre az 
1223/2009/EK rendelet vonatkozik, kifejezetten ki vannak zárva az 1272/2008/EK 
rendelet (CLP) (2) és az 1999/45/EK irányelv (3) hatálya alól. A kozmetikai 
késztermékeket nem kell osztályozni és speciális címkékkel ellátni (az 1999/45 
irányelv szerint, illetve 2015. június 1-je után a CLP szerint). Teljes mértékben 
kiegészítve az 1907/2006 (REACH) rendelet (4) kizárja a kész kozmetikai 
késztermékeket a REACH IV. Címének rendelkezései alól, különösen a 31. cikkely 
(biztonsági adatlapok) és a 32. cikkely (egyéb információk, ha a biztonsági adatlap 
nem kötelező). Az 1223/2009/EK rendelet értelmében mindentől függetlenül a 
végfelhasználó minősül a végső fogyasztónak vagy professzionális 
felhasználónak. A professzionális felhasználót a 81/08 sz. törvényerejű rendelet 
védi, amely előírja a munkáltató számára, hogy végezze el a munkavállalók 
biztonságát és egészségét veszélyeztető kockázatok felmérését (81/08 sz. 
törvényerejű rendelet 28.  cikkelye). A fent említett rendelet (IX. paragrafus 222. 
cikkely) nemcsak azokat az anyagokat és készítményeket határozza meg 
veszélyes kémiai anyagként, amelyek megfelelnek a vonatkozó előírások 
osztályozási kritériumainak, hanem azokat is, amelyek [...] fizikai- kémiai, kémiai 
vagy toxikológiai tulajdonságaik miatt, valamint a felhasználásuk módja vagy a 
munkahelyen való jelenlétük miatt veszélyeztethetik a munkavállalók biztonságát 
és egészségét, ideértve azokat a vegyi anyagokat is, amelyekre munkahelyi 
expozíciós határértéket írtak elő (222 (1)(b)(3) cikkely). 

... 

A biztonsági adatlapok csak a veszélyesként besorolt anyagok és készítmények 
esetében kötelezőek, de akkor nem, ha az anyag/készítmény nincs besorolva (a 
REACH 31. és 32. cikkelye); a kozmetikai termékek teljes mértékben ki vannak 
zárva ezen rendelkezések hatálya alól (REACH 2(6)(b) cikkely); 

... 
A kozmetikai késztermékek teljes mértékben ki vannak zárva az 1272/2008/EK 
rendelet - CLP (1(5)(c)) cikkely és az 1999/45 irányelv (1(5)(c) cikkely) alkalmazási 
köréből. 

Egyéb információk  

Egyéb információk  

Általános információk: 

A jelen adatlapon található információk a jelenlegi ismereteinken és a közösségi 
szabályozáson alapulnak. A terméket csak a megadott célokra szabad 
felhasználni, kivéve ha írásos utasításokat kaptak a kezelésére vonatkozóan. 
Figyelembe véve a számtalan felhasználási lehetőséget és a gyártótól független 
esetleges zavaró hatásokat, semmilyen felelősség nem vállalható az itt közölt 
utasításokért. A felhasználó felelős azért, hogy minden szükséges intézkedést 
megtegyen a helyi és nemzeti előírások betartása érdekében. A jelen adatlapon 
szereplő információk megfelelnek a hatályos törvényeknek. 

Az adatlap érvényessége: A jelen változat visszavonja és felváltja az összes korábbi kiadást. 



 
 

Az adatlapot készítette: 

Italchimica srl  

Legutóbbi frissítés dátuma: 26/11/2021 

 
 


