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Descriere:

Lac de unghii profesional, foarte rezistent, cu putere mare de acoperire si uscare rapida.
Fara formaldehide sau toluene conform directivelor EU.
2: Nu se aplică în strat foarte gros
3: Se sigilează cu Top Coat sau Wet Look pentru o mai mare rezistenţă în timp
Uscare rapidă.. Cantitate: 15 ml.

Ingrediente:

Butyl Acetate , Ethyl Acetate, Nitrocelllulose, Phthalic anhydride/Trimellitic anhydride/
Glycols copolymer, Acetyl tributyl citrate, Isopropyl alcohol, Acrylates copolymer,
[ +/- MICA, CI 77510, CI 77891, CI 77491, CI 77163,CI 19140, CI 15850, CI 77000,
CI 77266, CI 77491,CI 60725], Stearalkonium hectorite, Benzophenone-1, Dimethicone,
Oenothera biennis, Panthenol.

Fraze de Risc:

Nociv prin înghițire. Iritant pentru ochi, căile respiratorii și piele. Pericol de efecte
cumulative in organism.

Fraze de
Securitate:

A se păstra recipientul închis ermetic și într-un loc bine ventilat. A se evita contactul cu
pielea și cu ochii. A se evita acumularea încărcării electrostatice. A se purta echipament
de protecție și mănuși de protecție corespunzătoare. In caz de ventilatie insuficienta,
folositi echipament respiratoriu adecvat. În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul
și a i se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta.
Termen de Valabilitate: Cititi eticheta.

Masuri de Prim
Ajutor:

Prim ajutor pentru ochi:
Daca simptomele persista, sau daca apar probleme cu vederea, consultati medicul.
Daca apar simptome, mutati persoana la aer curat. Umeziti ochii cu apa timp de 15
minute tinand pleoapele deschise
Prim ajutor pentru piele
Indepartati hainele contaminate si spalati zonele afectate cu apa si sapun. Daca
simptomele persista, consultati medicul.
Prim ajutor la inhalare:
Transportati persoana la aer curat. Daca respiratia se face cu dificultate, administrati
oxigen. Daca simptomele persista, consultati medicul
Prim ajutor la ingerare:
Daca sunt inghitite cantitati apreciabile, cautati ajutorul medicului.
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