SÄKERHETSDATABLAD
1. Produktnamn – Pre-Treatment
Pre Treatment är förberedande behandling för fransförlängningen och
används bara professionellt / med rätt kunskap.
Leverantör – LaFransar, Kronborgsvägen 1, 21742 Malmö, Sweden
www.lafransar.se / tel 040-22 11 94 / la@lafransar.se
Tel nr för nödsituationer 112/

2. Farliga egenskaper
Ångor kan framkalla illamående, huvudvärk och irritation i näsan, halsen
& lungorna.
Kontakt med ögonen kan irritera ögonen.
Kontakt med huden kan irritera huden.
Förtäring kan orsaka ont, illamående och kräkning.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Vid allvarlig irritation kontakta läkare.
Märkningsuppgifter:

Skylt: Skadliga ämnen.
3. Sammansättningsuppgifter
Innehåll:
Vatten
80%
PVP
5%
Poly(Acrylate)
5%
Ethanol
10%
TOTAL 100%

CAS No 7732-18-5
CAS No 9003-39-8
CAS No 9003-77-4
CAS No 64-17-5

4. Åtgärder vid första hjälp
Ögon: ögonduch/skölj med mycket vatten, om irritation, röda ögon eller
brännande känsla inte försvinner kontakta läkare
Inandning: ge första hjälp direkt och flytta offret i frisk luft, kontakta läkare
Hudkontakt: tvätta med tvål och vatten
5. Åtgärder vid brand
Lämplig släckmedel: vatten, torra kemikalier, kemisk skum eller alkohol
resistant skum.

Brandsläckning: Gå inte nära elden utan skyddsutrustning med
andningsutrustning för brandmän.
6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
Använd lämplig skyddsutrustning som i punkt 8. Försök absorbera
utsläpp med sand, jord eller annat inert material, samla ihop det och
lämna till en auktoriserad återvinningsstation. Åtgärda utsläpp direkt och
använd bra ventilation efteråt.
Skölj alla dina kläder och drabbad område med mycket vatten.
7. Hantering och lagring
Håll borta från eld, värme och barn.
Efter kontakt med varan, tvätta ordentligt händerna(allt som varit med
kontakt med produkten)
Förvaras helst i originalförpackning i mörkret och i en bra ventilerat plats,
inte mer än +25 °C, skyddad från fukt.
Även tömma flaskor/förpackningar kan innehålla rester av produkten och
ska samlas och lämnas till lämplig plats.
8. Förebyggande skyddsåtgärder/personlig skydd
Använd skyddshandskar/ögonskydd/munskydd/arbetsklädsel vid
användning av detta ämne.
9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende: vätska
Vattenlöslig: ja
Kokpunkt: 100 °C
10. Stabilitet och reaktivitet
Farliga nedbrytningsprodukter: akrylmonomer, carbon monoxide och
carbon dioxide.
Oidentifierade organiska föreningar kan finnas i rök kan bildas vid
förbränning.
11.Toxikologisk information
se punkt 2
Symptom vid exponering: yrsel, medvetslöshet.
12. Ekologisk information
ingen information tillgänglig

13. Avfallshantering
Behandla produktrester som farligt avfall
14. Transportinformation
räknas inte som farligt gods
15. Gällande föreskrifter
Farosymbol
16. Annan information
Produkten är bara för professionell användning i salongen/lokalen med
bra ventilation och rätt kunskap/utbildning.
Senast uppdaterat 30.05.2016.

