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1. AZ ANYAG / A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT MEGNEVEZÉSE 
A termék megnevezése: rath's prDry Hands – bőrvédő gél 

Cég: Ursula Rath GmbH 
Messingweg 11  
D-48308 Senden 

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

Telefonos kérdésfeltevés 
vészhelyzetben: 

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

Tanácsadás mérgezés esetén 
Tel. +49 761 19240 

2. LEHETSÉGES VESZÉLYEK 
A termék kozmetikai termékként, a bőr védelmére történő rendeltetésszerű használat esetén nem okoz 
előrelátható veszélyeket (kerüljük a szemmel való érintkezést). 

3. ÖSSZETÉTELE / AZ ÖSSZETEVŐK ADATAI 
Vegyi jellemzése: Kozmetikai hatóanyagok vizes keveréke 

Gél 

Összetevők:  INCI név 
(Deklaráció a kozmetikai Aqua  
 rendeletnek megfelelően Alcohol  
INCI szerint ) Aluminum Chlorohydrate  
 Glycerin  
 Hydroxyethylcellulose  
 Tannic Acid  
 Tromethamine  
 Ascorbic Acid  
 Sorbic Acid  
   

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 
Ha a szemmel érintkezett: Azonnal sok vízzel, nyitott szemhéj mellett öblögessük – adott 

esetben konzultáljunk orvossal. 
Ha lenyelték: A szájat öblítsük ki, és bőségesen igyunk rá vizet – adott esetben 

konzultáljunk orvossal. 

5. INTÉZKEDÉSEK TŰZOLTÁSKOR 
Alkalmas oltóanyag: Víz csak permetsugárban, hab, por, CO2. 

6. INTÉZKEDÉSEK NEM SZÁNDÉKOS KIÖMLÉS ESETÉN 
Tisztítási / felszedési eljárás: Tartályba szedjük fel, a maradékot a lehetséges csúszásveszély 

elkerülése végett alkalmas anyagokkal, ill. tisztítószerrel szedjük fel.  

7. KEZELÉS ÉS RAKTÁROZÁS 
Kezelés / raktározás: A tartályt tartsuk zárva.  Ne tároljuk 0°C alatti hőmérsékleten. Óvjuk 

a túlhevüléstől. 
Raktárstabilitás kinyitatlan eredeti tartályban szobahőmérsékleten   
(kb. 20°C) 36 hónap. 

8. A KITETTSÉG KORLÁTOZÁSA ÉS FELÜGYELETE / SZEMÉLYES VÉDŐFELSZERELÉS 
Bőrvédő szer munka előtti bedörzsölésre. A termék maga személyes védőfelszerelés ( 89/656/EWG 
irányelv). Kerüljük el, hogy a szemmel érintkezzen. 
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9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 

Forma: gél 
Szín: átlátszó, mézszín 
Szaga: jellegzetes 
pH-érték: kb. 4,0 
Olvadási hőmérséklet: nincs meghatározva 
Gyulladási hőmérséklet: n.a. 
Lobbanáspont: > 55° C, zárt tégelyben 
Robbanási határok: n.r. 
Sűrűség: (20 °C) kb. 1,06 g/cm³ 
Gőznyomás: n.r. 
Viszkozitás: (20 °C) kb. 6000 mPa s 
Vízoldhatóság: oldható 

10.  STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS 
Stabilitás: Szakszerű kezelés mellett a termék raktárban stabil. 

11.  TOXIKOLÓGIAI ADATOK 
Valamennyi összetevő kozmetikai termékek előállítására szánt nyersanyag. A terméket a Kozmetikai 
rendelet szerint biztonsági értékelésnek vetették alá, és eszerint rendeltetésszerű használat mellett 
ártalmatlan az egészségre. Dermatológiailag igazolt, hogy a bőr igen jól bírja.  

12.  KÖRNYEZETRE VONATKOZÓ ADATOK 
Biologische Abbaubarkeit: A termék biológiailag lebontható. 

13.  ÁRTALMATLANÍTÁSI TUDNIVALÓK 
Termék: A helyi hatósági előírások szerinti ártalmatlanítás. 
Csomagolás: Amennyiben hatóságilag nem szabályozták, az üres 

csomagolásokat úgy lehet kezelni, mint a háztartási hulladékot, vagy 
újrahasznosításra lehet küldeni. 

14.  SZÁLLÍTÁSI ADATOK 
A GGVSE/ADR, GGVSee/IMDG, IATA-DGR szerint nem veszélyes áru, az ADNR/GGVBinSch szerint 
nem sorolták be. 

15. ELŐÍRÁSOK 
A termék a Kozmetikai Rendelet hatálya alá tartozik, és így alapvetően nem vonatkoznak rá a 
GefStoffV = Veszélyesanyag-rendelet jelölési előírásai. 

Vízveszélyeztetési osztály: 1 (VwVwS szerinti besorolás) 

16. EGYÉB ADATOK 
Az adatok ismereteink mai állására támaszkodnak, és a kiszállítási állapotú termékre vonatkoznak. 
Céljuk, hogy  támpontokat nyújtson a biztonságos használathoz, és nem jelentik bizonyos 
tulajdonságok ígéretét. 

Bőrvédő szerként a termék a Kozmetikai rendelet törvényes szabályozása alá tartozik. A törvényhozó a 
kozmetikumoknál nyomatékosan kizárja a biztonsági adatlapokat (1907/2006. sz. (EG) rendelet). 

A jelen adatlapot kifejezett kívánságukra kapják, általa termékünk nem kerül veszélyes anyagként vagy 
veszélyes készítményként besorolásra. 

n.a. = nem alkalmazható, n.r. = nem áll rendelkezésre 

 


