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AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV 
SELSKAPET  

1.1 Produktidentifikator 
Produktnavn:  hairpearl PPD free 
  Eyelash and Eyebrow Tint – Farge for øyenbryn og -vipper 
 
Deep Black, Blue Black, Chocolate Brown, Natural Brown, Mahogany Brown, Light 
Brown, Graphite Grey 
(Dypsvart, Blåsvart, Sjokoladebrun, Naturlig brun, Mahognybrun, Lysebrun, Grafittgrå) 
 

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk 
som frarådes 
Type bruk:    Kosmetikk, hårfarging,  
    Begrenset til profesjonelle brukere. 

1.3 Identifikasjon av selskapet 
 

Produsent/Leverandør: Biosmetics GmbH 
    Ziegeleiweg 40 
  19399 Goldberg 
  Tyskland 
E-post: sales@hairpearl.com 
 
 
Ytterligere informasjon:  
Dette produktet er underlagt kosmetikkforordningen. Dette produktdatabladet er 
utarbeidet frivillig. 

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON 

 
Kun for profesjonell bruk. 
HÅRFARGEMIDLER KAN GI ALVORLIGE ALLERGISKE REAKSJONER. 
VENNLIGST LES OG FØLG INSTRUKSJONENE NEDENFOR: 
Dette produktet er ikke beregnet for personer som er yngre enn 16 år gamle.  
Midlertidige tatoveringer i form av «svart henna», kan øke risikoen for allergisk reaksjon  
Øyenvipper skal ikke farges dersom brukeren 

• har utslett i ansiktet eller har en følsom, irritert eller skadet hodebunn. 
• har opplevd reaksjoner tidligere etter å ha farget håret eller øyenvippene. 
• har opplevd reaksjoner tidligere etter midlertidig tatovering i form av «svart 
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henna». 
Hvis produktet kommer i kontakt med øynene, må øynene skylles umiddelbart. Skyll 
håret godt etter bruk. Bruk egnede hansker. Oppbevares utilgjengelig for barn. Skulle 
kunden være i tvil på noen som helst måte om han/hun tåler dette hårfargemiddelet 
(f.eks. ved følsom hud eller tidligere allergireaksjoner etter å ha farget håret), bør 
kunden ta kontakt med en hudlege. 
 
Andre farer som ikke fører til klassifisering 
Resultater av PBT- og vPvB-vurderingen: 
Stoffet/blandingen inneholder ingen komponenter som anses å være enten persistente, 
bioakkumulerende og toksiske (PBT), eller svært persistente og svært 
bioakkumulerende (vPvB) på nivå 0,1 % eller høyere. 
Generelle farer 
Dette er et kosmetisk produkt som er trygt å bruke for profesjonelle forbrukere og andre 
brukere ved normal og rimelig forutsigbar bruk. 

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER  
3.1 Stoffer  
 Ikke relevant, da dette produktet er en blanding. 
3.2 Stoffblanding med hårfargingskomponenten 
 Bestanddeler 

 
HÅRFARGINGSKOMPONENT 
CETYLSTEARYLALKOHOL > 10% - < 25%; AMMONIUMHYDROKSID > 1% - < 5%; 
PALMITINSYRE > 1% - < 5%; RESORCINOL > 1% - < 5%; NATRIUM LAURET 
SULFAT > 1% - < 5%; STEARINSYRE > 1% - < 5%; TOLUEN- 2,5-DIAMINSULFAT > 
1% - < 5%; 2-METYLRESORCINOL > 1% - < 5%; M-AMINOFENOL > 0,1% - < 1%; P-
AMINOFENOL > 0,1% - < 1%; 2,4-DIAMINOFENOKSYETANOL HCL > 0,1% - < 1% 4-
AMINO-2- HYDROKSYTOLUEN > 0,1% - < 1%; NATRIUMSULFITT 0,4%; 
AMMONIUMSULFAT < 0,1%; DISODIUM EDTA < 0,1%; NATRIUMBENZOAT < 0,1%; 
AQUA (vann) til 100%. 
 
pH: 8,2 – 9,2 

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak  

Generelle råd  
Hvis symptomene vedvarer, og i alle tvilstilfeller, oppsøk legehjelp.  
Etter innånding  
Flytt personen ut i frisk luft. Oppsøk legehjelp hvis irritasjonen vedvarer. Kan forårsake 
allergiske reaksjoner i luftveiene. Oppsøk legehjelp umiddelbart ved symptomer på 
dette.  
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Etter hudkontakt  
Oppstår det hudproblemer, skal bruken avsluttes. Kan forårsake allergiske 
hudreaksjoner. Skyll av umiddelbart med såpe og rikelig med vann. Alle berørte 
klesplagg fjernes og vaskes godt før de brukes på nytt. Ring til legen dersom 
symptomene vedvarer.  
Etter øyekontakt  
Skyll umiddelbart med store mengder vann, inkludert under øyelokkene, i minst 15 
minutter. Ta ut eventuelle kontaktlinser etter de første 5 minuttene, og fortsett å skylle. 
Ta kontakt med en lege. Oppsøk legehjelp umiddelbart hvis det oppstår symptomer.  
Etter inntak gjennom munnen  
Ved svelging. Rens munnen med vann, og drikk deretter store mengder vann. IKKE 
fremkall brekning. Ikke legg noe i munnen på en ubevisst person. Ta kontakt med en 
lege.  

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK  
Egnede slokkingsmidler  
Alle vanlige slokkingsmidler egner seg.  

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP  
Ved søl: Rengjøres med store mengder vann, men ikke med brannfarlige materialer. 
F.eks. papir. Bruk egnede hansker (se 7.) 
Emballasjen skal behandles som resirkulerbart avfall. Ubrukte eller fulle pakker skal 
avhendes separat i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering. 

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING  
7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering  

Tekniske tiltak  
Instruksjonene på etiketten skal overholdes.  
Unngå kontakt med øyne, hud og klesplagg. Røyk skal ikke inhaleres. Sørg for at 
arbeidsområdet har tilstrekkelig lufting og/eller mekanisk ventilasjon. Bruk personlig 
verneutstyr og egnede engangshansker (laget av PVC eller nitril). 
Ikke la produktet komme i kontakt med tekstiler. Følg advarslene på emballasjen. 
Anbefalinger om sikker håndtering og bruk  
Håndteres i samsvar med prinsipper for god bransjehygiene og sikkerhetspraksis.  

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter  
Tekniske tiltak for lagring  
Treff alle nødvendige tiltak for å unngå utilsiktet utslipp av produktet til avløp og 
vannveier som følge av brudd på beholdere eller overføringssystemer.  
Anbefalte lagringsvilkår  
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Stabilt under normale forhold. 
Beholderen skal være forsvarlig lukket. 
Oppbevares i et tørt, kjølig og godt ventilert område.  
Lagres i den opprinnelige beholderen. 
Beskyttes fra frost. 
Beskyttes fra direkte sollys.  
Produkt (oksidant) kan øke flammen. 
Holdes på trygg avstand fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild, og holdes unna 
flammer og andre antennelseskilder. (Ikke røyk).  
Holdes unna klær og brannfarlige materialer. Skal ikke blandes med brannfarlige stoffer 
og reduserende stoffer, f.eks. permanent. 
Innpakningstiltak 
Innpakningstiltak - anbefalt  
Plastmaterialer  
Ikke la produktet komme i kontakt med metall. Hvis beholderen utsettes for varme eller 
kontaminanter, kan produktet bli utsatt for nedbrytning og overtrykk.  
Lagringsstabilitet  
Lagringstemperatur +5 – +25 °C  

7.3 Særlig(-e) sluttanvendelse(-r)  
Kosmetikk, kun for profesjonell bruk. 

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR  
8.1 Eksponeringskontroll/kontrolltiltak:  
  
 Personlig verneutstyr  

Sørg for at produktet blir brukt i henhold til produsentens instruksjoner, bruk hansker 
(Engangshansker i henhold til DIN EN 374 laget av PVC eller nitril). Følg advarslene på 
emballasjen. 
Unngå kontakt med øynene og huden i ansiktet. Skal kun blandes og brukes i et godt 
ventilert rom. Unngå intensiv innånding (innånding).  

 Miljømessig eksponeringskontroll  
Ikke relevant.  

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER  
9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper  

Utseende 
- Form: viskøs 
- Farge: forskjellige farger  

 
Parametere  
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Luktterskel:  Ikke relevant  
pH-verdi  8,2 – 9,2  
Frysepunkt:  Ikke relevant  
Startkokepunkt og kokeområde:  Ikke relevant  
Flammepunkt:  Ikke relevant  
Fordampingshastighet:  
Antennelighet:  Ikke relevant  
Øvre/nedre antennelighets- eller 
eksplosjonsgrense:  Ikke relevant  

Damptrykk:  
Damptetthet:  Ikke relevant  
Tetthet (relativ tetthet):  0,95 -1,0 g/ml  
Løselighet (vannløselighet):  
Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann):  Ikke relevant  
Selvantennelsestemperatur:  
Nedbrytingstemperatur:  
Viskositet:  
Eksplosive egenskaper:  Ikke relevant  
Oksidasjonsegenskaper:  
 

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET  
10.1 Reaktivitet  

Ingen under normale bruksforhold.  
10.2 Kjemisk stabilitet  

Ikke relevant  
10.3 Risiko for farlige reaksjoner  

Ingen  
10.4 Forhold som skal unngås  

Ingen  
10.5 Uforenlige materialer  

Sterk oksidant  
10.6 Farlige nedbrytingsprodukter  

Ingen  

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER  
11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger  

For stoffblandinger, følgende virkninger:  
Akutt giftighet 
LD50/oral/Rat = > 2000 mg/kg  
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Irritasjon  
 Fare for alvorlig øyeskade.  
 Irriterende for  
Hudetsing/-irritasjon  
 Irriterende for huden. Kan forårsake sensibilisering ved hudkontakt. Kan 
forårsake allergiske hudreaksjoner. 
Sensibilisering  
 Kan forårsake sensibilisering ved hudkontakt.  
Innånding  
 Irriterer luftveiene. Kan forårsake sensibilisering ved innånding  
Inntak gjennom munnen  
 Skadelig dersom det svelges.  
Kronisk giftighet  
 Ingen kjente virkninger.  
Korrosivitet  
 Ingen kjente virkninger.  
Nevrologiske virkninger  
 Ingen kjente virkninger.  
Reproduksjonstoksisitet  
 Ingen kjente virkninger.  
Mutagenisitet  
 Ingen kjente virkninger.  
Kreftfremkallende egenskaper  
 Ingen kjente virkninger.  
Toksisitet for reproduksjon og utvikling  

Produktet inneholder ingen stoffer som er kjent for å være helsefarlige i 
konsentrasjoner som må tas hensyn til.  

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER  
12.1 Giftighet  

Inneholder stoffer som er svært giftige for vannlevende organismer.  
12.2 Persistens og nedbrytbarhet  

Noen ingredienser er ikke biologisk nedbrytbare.  
12.3 Bioakkumuleringsevne  

Ingen tilgjengelige opplysninger.  
12.4 Mobilitet i jord  

Ingen tilgjengelig opplysninger.  
12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering  
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Ifølge tilgjengelig informasjon er kriteriene for klassifisering som PBT og vPvB ikke 
oppfylt.  

12.6 Andre skadevirkninger  
Utslipp i naturen må unngås.  

 

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING  
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder  

Sluttbehandling av produkt 
Innenfor husholdningen:  Produktet skal ikke slippes ut i naturlig vannmiljø uten 
forbehandling eller nødvendig fortynning. 
Utenfor husholdningen:  Skal ikke slippes ut i naturen.  
 Avhendes i henhold til lokale regler.  
 
Anbefalinger om rengjøring og avhending av emballasje  
Anbefalinger:  Emballasjen tømmes fullstendig før den kastes.  
 
Grunn til sluttbehandling  
Innholdet/beholderen kastes i et godkjent avfallsanlegg.  
 
Øvrige opplysninger  
Avhendes i henhold til lokale regler.  

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER  
14.1 FN-nummer  

Ingen  
14.2 FN-forsendelsesnavn  

Landtransport (ADR/RID): 
Ingen farlige materialer ifølge transportspesifikasjonene.  
Innenlands vanntransport (ADN): 
Ingen farlige materialer ifølge transportspesifikasjonene.  
Sjøtransport (IMDG): 
Ingen farlige materialer ifølge transportspesifikasjonene.  
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR): 
Ingen farlige materialer ifølge transportspesifikasjonene.  

14.3 Transportfareklasse(-r)  
Ingen farlige materialer ifølge transportspesifikasjonene.  

14.4 Emballasjegruppe  
Ingen farlige materialer ifølge transportspesifikasjonene.  

14.5 Miljøfarer  
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Ingen.  
14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk  

Ingen 
 
Anbefalt transporttemperatur:  +2°C - +25°C  

AVSNITT 15: ØVRIGE OPPLYSNINGER  
Forkortelser og akronymer  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par 
Route  
CAS:  Chemical Abstracts Service 
IMDG:  International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA:  International Air Transport Association 
IATA-DGR:  Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport 
 Association" (IATA) 
ICAO:  International Civil Aviation Organization 
ICAO-TI:  Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" 
 (ICAO) 
LD50:  Lethal dose, 50 percent (Dødelig dose, 50 prosent)  
NA:  Not applicable (Ikke relevant)  
PBT:  Persistent bioaccumulative toxic (persistent, bioakkumulativ, giftig) 
RID:  Règlement international concernant le transport des marchandises  
                     dangereuses par chemin de  

 

Ansvarsfraskrivelse 

Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er i samsvar med våre nåværende kunnskaper, 
opplysninger og overbevisninger. Denne informasjonen utstedes for å hjelpe brukeren med å 
håndtere, benytte, behandle, oppbevare, transportere, avhende og lansere produktet i 
tilfredsstillende sikker tilstand, og den skal ikke anses som en garanti eller en kvalitetsspesifikasjon. 
Informasjonen skal brukes sammen med tekniske datablader, men skal ikke erstatte dem. 
Informasjonen gjelder følgelig kun for det angitte produktet, og den skal ikke gjelde dersom dette 
produktet brukes i kombinasjon med andre materialer eller i andre produksjonsprosesser, med 
mindre noe annet er uttrykkelig oppgitt. Denne informasjonen skal ikke frita brukeren fra å overholde 
samtlige regler og forskrifter knyttet til bruk av produktet. Produktets mottaker er ansvarlig for å 
overholde eventuelle opphavsrettigheter eller eksisterende lover og forskrifter.  


