Säkerhetsdatablad Gillette Satin Care Sensitive skin EAN: 7702018015665
1. Produktbeskrivning
Gillette SC Sensitive skin gel 200 ml aerosol metallflaska. Rakgel med aloe vera som är särskilt utformad för känslig
hud.

2. Farliga egenskaper
Varning! Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus och/eller temperatur över +50C. Får ej punkteras eller
brännas. Gäller även tömd behållare. Förvaras oåtkomligt för barn. 5.1 viktprocent av innehållet är brandfarligt.

3. INCI
Aqua, Palmitic Acid, Triethanolamine, Isopentane, Gryceryl Oleate, Stearic Acid, Isobutane, Sorbitol,
Hydroxyethylcellulose, Parfum, PEG-90M, PTFE, PEG-23M, Glycerin, Propylene Glycol, Linalool, Butylphenyl
Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Sodium Nitrate, Limonele, Glyoxal, Silica, Aloe Barbadensis Leaf
Juice, Polysorbate 60, Hydrolyzed Silk, Calcium Peroxide, Disodium Phosphate, CI 42090, BHT.

4. Första hjälp
Möjlighet till ögonsköljning bör finnas i närheten av arbetsplatsen.
Stänk i ögonen: Skölj omgående grundligt med rikliga mängder vatten i minst 5 minuter. Vid kvarvarande irritation,
kontakta läkare och informera om produktens innehåll.
Hudkontakt: skölj omgående grundligt med vatten.
Förtäring: Ge lite dryck. Kontakta Giftinformationscentralen vid symtom (till exempel kvarvarande illamående) eller
vid förtäring av större mängd (t.ex. flera klunkar av en flytande produkt).
Frisk luft vid trötthet eller huvudvärk.

5. Åtgärd vid brand
Brand kan släckas med pulver, kolsyra eller stora mängder vatten. Aerosoler i närheten av brand bör flyttas eller kylas
ned med vatten.

6. Åtgärd vid spill
Tryckbehållare får ej punkteras. Om de punkteras skall de om möjligt flyttas ut i friska luften för att minska risken för
brand. Späd ut spill med vatten och torka upp med fuktigt, absorberande papper. Tvätta därefter grundligt med
vatten.

7. Hantering och lagring
Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50 °C.
Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare.
Spraya inte mot öppen låga eller glödande material.
Förvaras åtskilt från antändningskällor. – Rök inte.
Förvaras oåtkomligt för barn
Spraya inte mot ögon.
Sörj för god ventilation.
Undvik att andas in aerosoler.

8. Begränsning av exponering och personliga skyddsåtgärder
Bör ej användas på hud som är irriterad eller visar tecken på eksem, psoriasis eller liknande.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende, färg och doft: spray (eventuellt med karakteristisk färg och doft). Löslig i vatten eller alkohol.

10. Stabilitet och reaktivitet
Produkterna är stabila under rekomenderade förvaringsförhållanden.

11. Toxikologisk information
Stänk i ögonen orsakar sveda.
Förtäring kan orsaka sveda i munhåla och svalg.
Upprepad och/eller höga koncentrationer av produkten i luften kan ge huvudvärk och trötthet.

12. Exotoxikologisk information
Frisörprodukter klassas idag inte för miljöegenskaper inom ramen för kosmetikadirektivet (76/768/EEG). Råvaror till
kosmetika och hygienprodukter omfattas dock avseende miljöegenskaper av den nya kemikalielagstiftningen, REACH.
Produkten är vattenlöslig och sprids i vattenmiljön.

13. Avfallshantering
Stick inte hål på eller bränn aerosoler. Inte heller då förpackningen är tömd. Väl tömda förpackningar kan lämnas till
återvinningsstationer eller centraler.

14. Transportinformation
Större mängder brandfarliga aerosoler omfattas av reglerna för transport av farligt gods. ADR klass 2 punkt
(Klassificeringskod 5F). UN nr 1950.

15. Gällande bestämmelser
Produkten uppfyller Läkemedelsverkets krav för kosmetika och hygienprodukter, www.lakemedelsverket.se.
För brandfarliga aerosoler gäller även Kemikalieinspektionens föreskrifter, www.kemi.se. Varningstext enligt nedan,
samt farosymbol ska avseende dessa produkter finnas på förpackningen.
”Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50 °C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller
även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor. –
Rök inte.
Förvaras oåtkomligt för barn.”

16. Övrig information

