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1. Cheminio mišinio ir  įmonės pavadinimas 

Produkto pavadinimas: CC Brow antakių dažai 

Gamintojas: SANKHLAMEHANDIUDHYOG 

Adresas : H-115, G-116-AIndustrialArea, 3rdPhaseSojatCity, Dist–Pali, Sojat, 306104, Rajasthan, 

India 

Importuotojas: UAB Karibus 

Adresas: Naujakurių g. 1, Čičinai, LT-55243 Jonavos r. 

      

2. Pavojų identifikavimas 

 

● Išvaizda: kieta medžiaga (milteliai). 

● Neigiamas poveikis sveikatai: neigiamo poveikio akims, odai, virškinamajam traktui ar 

kvėpavimo takams naudojant pagal paskirtį neturėtų būti. 

 
3. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 

3.1. Cheminės medžiagos 

 

Identifikavimo pavadinimas CAS numeris 

Henna Nėra 

p-fenilendiaminas 106-50-3 

p-aminofenolis 123-30-8 

Natrio perboratas 10486-00-7 

Citrinų rūgšties anhidridas 77-92-9 

Magnio karbonatas 546-93-0 

Natrio sulfitas 7757-83-7 

Muilo akmuo Nėra 

 

4. Pirmosios pagalbos priemonės 
Įkvėpus: išeiti iš patalpos pakvėpuoti grynu oru. 
Patekus ant odos nuplauti muilu ir vandeniu. 

Patekus į akis skalauti gausiai vandeniu bent 15 min. Kreiptis į gydytoją. 

Prarijus gerti daug vandens, vartoti aktyvintos anglies, valyti fiziologiniu tirpalu. 

      
5. Priešgaisrinės priemonės 

Nedegus. 

Gesinti putomis, sausais reagentais (anglies dioksidas, sausi miltelių reagentai). 

      

6. Avarijų likvidavimo priemonės  
Išsipylus naudokite absorbentą (smėlį ar kitą inertišką medžiagą). 

 
7. Naudojimas ir sandėliavimas      



Vengti patekimo į akis. Bendra ventiliacija paprastai yra pakankama. Nelaikykite šalia oksiduojančių 

medžiagų. Dėl per didelės aplinkos drėgmės produktas gali sugesti. 

 
Nusiplaukite rankas prieš darbą ir jį baigus. Produktą laikykite toliau nuo maisto produktų, gėrimų ir 

pašarų̨. Laikykite produktą vėsioje vietoje, venkite tiesioginių saulės spindulių. Nenaudojamą produktą 

sandariai uždarykite. 

      

8. Poveikio prevencijos priemonės ir asmens apsauga 
Naudokite apsauginius akinius su šoniniais skydais. Naudokite tinkamas apsaugines pirštines. 

Tinkamos cheminės apsauginės pirštinės, išbandytos pagal EN 374. 

      

9. Fizinės ir cheminės savybės  
Agregatinė būsena Kieti milteliai 

Juslinės savybės Bekvapis 

pH   Nenustatyta 
Klampumas  Nenustatyta 

Tirpumas vandenyje       Nenustatyta 

 

10. Stabilumas ir reaktingumas 

Produktas yra stabilus kambario temperatūroje ir esant normaliam barometriniam slėgiui. 
Produktas sąveikauja su mineralinėmis rūgštimis, išskirdamas vandenilio sulfidą – degias ir toksiškas 

dujas. 

     

11. Toksikologinė informacija 
Produktas neklasifikuojamas kaip lytinių ląstelių mutagenas, kancerogenas ar reprodukcijos toksinas. 

Produktas neklasifikuojamas kaip toksiškas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis). 

 
12. Ekologinė informacija 

Aplinka – bendrai: Pavojinga aplinkai. 
Klasifikacija pagal 1272/2008/EB: Produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas vandeniui. 

 

13. Atliekų tvarkymas 
Medžiaga ir jos talpa turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos. Išmeskite turinį / talpyklą pagal 

vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius reglamentus. 

 

14. Informacija apie gabenimą 
Gaminiui netaikomos transportavimo taisyklės 

 

15. Teisinio reglamentavimo informacija 
Duomenų nėra. 

 
16. Kita informacija 

Duomenų nėra. 


