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1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 

1.1. Termékazonosító: BRILLBIRD BRILL TOP GEL 
 

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása: kozmetikai készítmény, műköröm zselé 

 
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:   Brillbird Europe Kft. 

1135 Budapest, Jász u 15/a. IV. em. 16. 
tel.: 06-30/506-8820 
e-mail: brbirdeurope@gmail.com 

 
1.4. Sürgősségi esetben hívható telefonszám: 

Brillbird Europe Kft. Lagyánszki Sára ügyvezető, telefon: 06-30/506-8820 (munkaidőben hívható) 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 1096 Budapest Nagyvárad tér 2.: 06-80/201-199 (éjjel-nappal hívható) 
 
 

2. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása: 

A keverék osztálybasorolás szerint veszélyes minősítésű: irritatív. 
Az keverék emberre vonatkozó veszélyei: szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. A bőrrel való ismétlődő és 
huzamos érintkezés esetén túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). 
 
Készítmény környezetre vonatkozó veszélyei: kevésbé tűzveszélyes. 
 
2.2. Címkézési elemek: 

 Xi-irritatív 

R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat 
R 43 A bőrrel való ismétlődő és huzamos érintkezés esetén túlérzékenységet okozhat 

(szenzibilizáló hatású lehet). 
R 10 Kevésbé tűzveszélyes. 
  
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást 
S 36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni 

 
2.3. Egyéb veszélyek: - 
 

3. ÖSSZETÉTEL 

Kémiai név CAS szám EU szám INCI név 
Osztályo-

zás 
R-szám m% 

tetraetilen glikol 
dimetilakrilát 

109-17-1 203-653-1 PEG 4 dimethacrylate - - 70-75 

poliuretán akrilát 
oligomer 

41137-60-4 / 
72869-86-4 

-/ 276-957-5 
Di-Hema Trimethylhexyl 
Dicarbamate 

Xi R: 36/37/38 15-20 

etil-metakrilát 97-63-2 202-597-5 ethyl methacrylate F; Xi 
R:11-
36/37/38-43 

5-10 

hidroxy-ciklohexil fenil-
keton 

947-19-3 213-426-9 
hydroxycyclohexyl phenyl 
ketone 

- - 1-3 

D&C violet #2 81-48-1 201-353-5 CI 60725 - - 0-1 

 

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

 
Általános: 

A sérült személyt eltávolítani a veszélyeztetett környezetből. A szennyeződött, átnedvesedett ruhadarabokat azonnal el 
kell távolítani. Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő sérültnek ne adjunk be semmit szájon át. 
 
Belégzés esetén: nagy koncentráció belégzése esetén torokfájást, köhögést okozhat. 

A sérültet friss levegőre kell vinni és nyugalomba kell helyezni. Panasz esetén orvosi ellátást kell igénybe venni. 
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Bőrre jutva: vörösséget és fájdalmat okozhat. 

A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Vízzel le kell öblíteni, majd szappannal le kell mosni a bőrt. Panasz esetén 
orvoshoz kell fordulni. 
 
Szembejutás esetén: könnycsorgást, fájdalmat okozhat. 

Ha van, a kontaktlencsét távolítsuk el. Öblítsük ki a szemet legalább 15 percig bő folyó vízzel. Ha a panaszok nem 
szűnnek, orvosi ellátást kell igénybe venni. 
 
Lenyelés esetén: nagy mennyiség lenyelése esetén hányást és hasi fájdalmat okozhat. 

A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Nagy mennyiség lenyelése esetén orvosi ellátást kell igénybe 
venni! 
 
 

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

5.1. Oltóanyag: víz, szén-dioxid, por, hab. 

 
5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: a készítményben magas hő hatására 

kontrollálatlan polimerizáció indulhat be, mely robbanásszerűen szétrepeszti a tégelyt. Tűz esetén a hordókat 
vízpermettel kell hűteni. 
 
5.3. A tűzoltók különleges védőfelszerelésére vonatkozó előírások: a hatályos tűzvédelmi előírásoknak 

megfelelően. A tűz nagyságától függően védőruha és környezeti levegőtől független légzésvédő viselése. 
 
 

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN 

6.1. Személyi óvintézkedések: Illetéktelen személyeket el kell távolítani a helyszínről. A bőrrel, szemmel és ruházattal 

való érintkezést, a szer belégzését, valamint lenyelését el kell kerülni. Használható egyéni védőfelszereléseket lásd: 8. 
pontban. 
 
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: Kiszóródás esetén gondoskodni kell arról, hogy a termék ne kerüljön a 

csatornahálózatba, vízgyűjtőkbe folyókba, talajvízbe és a talajba. Nagyobb mennyiség környezetbe kerülése esetén az 
illetékes hatóságokat értesíteni kell. 
 
6.3. A szennyezés mentesítés módszerei és anyagai: A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Szellőztetés. Minden 

gyújtó forrást el kell távolítani. Nagy mennyiség szabadba jutása esetén az anyag nagyobb részét vissza kell gyűjteni, a 
többit felitatni folyadékmegkötő abszorbenssel, pl. homok, föld, vagy más inert abszorbens. Az összegyűjtött anyagot 
felcímkézett gyűjtőtartályokba kell tenni a későbbi ártalmatlanításig. A szennyezett területet bőséges vízzel kell 
megtisztítani 
 
 

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 

 
7.1. Kezelés: Tartsa távol hőtől, gyújtóforrástól, lángtól, és más robbanóforrástól.  

Kerülje a szemmel, bőrrel és ruhával való érintkezést. Kerülje az anyag gőzeinek és porának belélegzését. Használja 
megfelelő szellőzés mellett. Használat után, étkezés, ivás, dohányzás előtt alapos kézmosás szükséges. 
 
7.2. Tárolás: A terméket hűvös, fénytől védett, jól szellőző helyen kell tárolni. Csak eredeti, zárt csomagolásban tároljuk. 

A tárolási hőmérséklet 38 °C alatt legyen. A termék rendkívül fény érzékeny! 
 
7.3. Különleges felhasználás(ok): Kerüljük a gyújtóforrásokat, vagy a rendkívül magas hőmérsékletet. Magas hő 

polimerizációt indukálhat, mely szétrepesztheti a tárolóedényt. 
 
 

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM 

 
8.1. Expozíciós határértékek: A készítmény a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM 

együttes rendeletben munkahelyi expozíciós határértékkel szabályozott összetevőt nem tartalmaz: 
 
8.2. Az expozíció ellenőrzése: A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000.(IX.30) EüM-SzCsM együttes 

rendelet 7.§ (6) bekezdése értelmében a határértékkel nem szabályozott veszélyes anyag esetében a munkáltató 
köteles a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az expozíció mértékét, amely 
szinten a tudomány mindenkori állása szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása. 
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1. Foglalkozási expozíció ellenőrzése: A munkavégzés során megfelelő körültekintés szükséges a készítmény 

ruházatra, szembe, ill. bőrre jutásának elkerülésére. Szokásos alkalmazási feltételek mellett és megfelelő szellőzés 
mellett használható. Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet. 

Légzésvédelem: általában nem szükséges. Mindazonáltal gőzei és pora belégzését kerülni kell. 
Kézvédelem: megfelelő kémiailag ellenálló védőkesztyű (EN 374) hosszantartó közvetlen érintkezés esetére is, 
ami megfelel >480 perc penetrációs értéknek, pld. nitrilgumi, kloropréngumi, latex, pvc. 
Beszennyeződött kesztyűt le kell mosni. Amennyiben a kesztyű kilyukadt, belső része beszennyeződött, ill. a 
szennyeződés nem távolítható el, a kesztyűt veszélyes hulladékként kell kezelni. 
Szemvédelem: oldalvédővel ellátott védőszemüveg (EN 166). 
Bőrvédelem: megfelelő védőruházat viselése ajánlott (EN 463). 

 
2. A környezeti expozíció ellenőrzése: Nincs különleges utasítás. 

 
 

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 

 
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk: 

Megjelenés: áttetsző nyúlós folyadék 

Szag: jellemző akrilát szag 

pH-érték: nincs 

Forráspont/forrási hőmérséklettartomány: nincs 

Gyulladáspont: 43 ºC 

Robbanásveszélyes tulajdonságok nincs adat 

Oxidáló tulajdonságok: nincs adat 

Gőznyomás: < 0.01 Hgmm 

Relatív sűrűség: 1,15 

Vízben való oldhatóság oldhatatlan 

Megoszlási hányados (n-oktanol/víz): nincs 

Viszkozitás: nincs rendelkezésre álló adat 

Gőzsűrűség: nincs adat 

Párolgási sebesség: nincs adat 

 
9.2. Egyéb információk: - 

 
 

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 

10.1. Reakciókészség: rendeltetésszerű használata során stabil. 
 
10.2. Kémiai stabilitás: rendeltetésszerű használata során stabil. 

 
10.3. Kerülendő körülmények: 38 ºC feletti tárolási hőmérséklet, fény, hő, láng, gyújtóforrások. Magas hő 

polimerizációt indukálhat, mely szétrepesztheti a tárolóedényt. 
 
10.4. Nem összeférhető anyagok: erélyes oxidálószerek, UV fény, réz és rézötvözetek, vas, rozsda. 

 
10.5 Veszélyes bomlástermékek: szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok. 

 
 

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: 

Acut Oralis Toxicitás: nincsenek rendelkezésre álló adatok 

Acut Dermalis Toxicitás: nincsenek rendelkezésre álló adatok 

Acut Belégzési Toxicitás: nincsenek rendelkezésre álló adatok 

Bőr irritáció: nincsenek rendelkezésre álló adatok 

Szem irritáció: nincsenek rendelkezésre álló adatok 

Sub-acut toxicitás: nincsenek rendelkezésre álló adatok 

Szenzibilizálás: nincsenek rendelkezésre álló adatok 

Mutagenitás: nincsenek rendelkezésre álló adatok 
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Reprodukciót károsító hatás: nincsenek rendelkezésre álló adatok 

Karcinogén hatás: nincsenek rendelkezésre álló adatok 

 
Akut hatás: 

A készítménnyel kapcsolatban nincsenek mért adatok, gyakorlatilag olyan anyagokat tartalmaz melyek nem toxikusak. 
A készítmény olyan anyagokat tartalmaz, amelyek hosszantartó és ismételt érintkezés esetén csekély bőrsérülést 
(bőrpír, duzzanat) bőrirritációt okozhatnak. 
 
Szub-krónikus hatás: 

Nincsenek rendelkezésre álló mért adatok. 
 
 

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

 
12.1. Toxicitás: 

Acut toxicitás halakra: nincsenek rendelkezésre álló adatok 

Acut toxicitás gerinctelenekre: nincsenek rendelkezésre álló adatok 

Acut toxicitás algákra: nincsenek rendelkezésre álló adatok 

 
12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: nincsenek rendelkezésre álló adatok. 

 
12.3. Bioakkumulációs képesség: nincsenek rendelkezésre álló adatok. 

 
12.4. Mobilitás: nincsenek rendelkezésre álló adatok. 

 
12.5. A PBT-értékelés és vPvB értékelés eredményei: nincsenek rendelkezésre álló adatok. 

 
12.6 Egyéb káros hatások: nincsenek rendelkezésre álló adatok. 

 
A készítményre vonatkozóan mért adatok nem állnak rendelkezésre. Tilos a készítményt élővízbe, vízfolyásokba és a 
talajba juttatni! Nagyobb mennyiség szabadba kerülése esetén az illetékes hatóságokat értesíteni kell! 
 
 

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 

 
A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001. (VI.15) Korm. rendeletben és a 16/2001. (VII.18) 
KöM. rendeletben foglaltak szerint. 
EWC kód: 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok. 
A készítménnyel szennyezett csomagolóanyagot veszélyes hulladékként kell kezelni, gyűjteni és elszállíttatni. 
 
 

14. Szállításra vonatkozó információk 

 
Veszélyes áru szállítás szempontjából jelölésköteles készítmény. 
UN szám: 1993 
Megfelelő szállító név: gyúlékony folyadékok, n.o.s.,(ethyl methacrylate) 
Szállítási veszélyességi osztály: 3 
Csomagolási csoport: PG III 
Környezeti veszélyek: - 
 
 

15. Szabályozással kapcsolatos információk 

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
előírások/jogszabályok/nemzeti jogszabályok jegyzéke: 
 

1993. évi XCIII.  törvény a munkavédelemről 

2000. évi XLIII.  törvény a hulladékgazdálkodásról  

2000. évi XXV.  törvény a kémiai biztonságról  

98/2001. (VI.15)  Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről  

44/2000. (XII.27.)  EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, 
illetve tevékenységek részletes szabályairól.  
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25/2000. (IX.30.)  EüM – SZCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról  

16/2001. (VII.18.)  KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről  

12/2001. (V.4.)  KöM – EüM együttes rendelet a vegyi anyagok kockázatának becsléséről.  

 
15.2. Kémiai biztonsági értékelés: - 

 
 

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

Vonatkozó R mondatok teljes jegyzéke: 
R 11 Tűzveszélyes 
R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat 
R 10 Kevésbé tűzveszélyes 
R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) 

 
 
A készítmény a kozmetikai termékekről szóló 76/768 EGK irányelv és a 1223/2009 EK rendelet hatálya alá tartozik. 
Korlátozások: - 
 
A gyártó által javasolt felhasználási korlátozások: 

 
A termék szakipari felhasználásra készült. A termék szakszerű felhasználása érdekében kérjük, olvassa el a 

részletes felhasználási útmutatót is. 

 
Jelen adatlap a gyártó 2003.07.29 -én kiadott és 2004. 10. 28-án felülvizsgált eredeti biztonsági adatlapját felhasználva a 
jelenleg érvényes 1907/2006/EK és 1272/2008 EK szabályozásnak megfelelően készült. 
 
A biztonsági adatlap a termékre vonatkozó felhasználási útmutatást nem helyettesíti, terméktanúsításra 
(minőségtanúsításra), megfelelőség igazolására nem használható. 


