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UITGAVE NCV
Dit is een uitgave van de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV). Medewerking hieraan verleenden: Marga Jansen
(Mey Liang, Soesterberg) en de leden van de Groep Kunstnagel Leveranciers.

In deze uitgave is informatie verwerkt uit de door de Duitse cosmetica vereniging (IKw, Industrieverband Körperplege-

und waschmittel e.V.) in samenwerking met FCIO en SKw in 2009 opgestelde brochure: ‘Gruppenmerkblätter für Nagelmodelliermittel’.

Deze uitgave kwam mede tot stand in overleg met mevrouw Dr. h. Stenveld, directeur van het centrum huid & Arbeid
en dermatoloog aan het Rijnstate ziekenhuis.

De inhoud van deze uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De productbladen zijn opgesteld voor de
door Nederlandse nagelstylisten gebruikte producten ten tijde van het verschijnen van deze uitgave. De NCV aanvaart
geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of fouten en/of onvolledigheden met betrekking tot de inhoud. De

inhoud van deze uitgave ontslaat de gebruiker niet van zijn/haar plicht om zich in kennis te stellen van de laatste wettelijke voorschriften. Met suggesties of over onvolkomenheden kunt u contact opnemen met de NCV.
1e editie 2002
2e editie 2004
3e editie 2012
© 2012 | Nederlandse Cosmetica Vereniging | Zeist
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INLEIDING
Wie als nagelstylist werkt, werkt met chemische stoﬀen. Wanneer je deze stoﬀen regelmatig inademt of in aanraking

laat komen met de huid, loop je risico op gezondheidsklachten. om dat voorkomen is het van groot belang te weten
hoe je veilig met producten werkt.

Welke kennis heb je nodig om Veilig met producten te kunnen Werken?

- weten hoe de producten die je gebruikt zijn samengesteld en wat de eigenschappen zijn van de producten
- weten welke maatregelen je moet treﬀen om met die producten veilig te werken

In deze uitgave lees je over (veilig werken met) producten die in Europa onder de cosmeticawetgeving vallen. Andere

producten zoals nagellijm en desinfectiemiddelen, zijn geen cosmetica. Voor deze producten is andere wetgeving van

toepassing. De cosmeticaproducten die tijdens een nagelbehandeling worden gebruikt, zijn onderverdeeld naar de
volgende categorieën:
acrylaten

reinigingsproducten

nagelVerzorgende producten
reinigende producten
oVerige producten

Per product heeft de NCV een productblad opgesteld. hierin lees je de meest belangrijke (veiligheids)informatie voor
gebruik. Een algemene toelichting bij de acht onderdelen op elk productblad staat op pagina 10 tot en met 12.

bij het (veilig) werken met nagelstylingproducten spelen verschillende wetgevingen een rol, onder andere de Arbowet,
de Cosmeticaverordening, REACh en de CLP-verordening.
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wETGEVING
arboWet
de arbeidsomstandighedenWetWet (arbo) richt zich op Veiligheid, Welzijn en gezondheid
op de Werkplek. dat is niet alleen in het belang Van nagelstylisten of eigenaars Van een
nagelstudio, maar ook in het belang Van de klant. goede arbeidsomstandigheden zorgen

erVoor dat Werknemers minder snel en minder Vaak ziek zijn en dat het leuk blijft om te
Werken.

Werknemers raken hierdoor extra gemotiVeerd om goed Werk te leVeren. het

draagt bij aan de professionele uitstraling Van het Vak Van nagelstylist.

risico-inVentarisatie en eValuatie

In de Arbowet staat onder andere dat iedere werkgever (eigenaar van een studio/salon, zzp-ers niet) een zogenaamde
Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), moet (laten) opstellen. het betreft een schriftelijke inventarisatie van de gevaren van het werk voor de werknemers (nagelstylisten) op het gebied van veiligheid, welzijn en gezondheid. Een be-

langrijke factor hierin is de blootstelling van de werknemers aan de gevaren. In de risico-inventarisatie en -evaluatie
moet men het volgende nagaan:

- welke producten worden er gebruikt?

- Kunnen de producten een gevaar zijn voor de werknemer?

- welke werknemers worden er voor hoe lang blootgesteld aan deze producten?

- Kan de blootstelling worden vermeden? Zo nee, kan de blootstelling worden verminderd?
- wat is de werkhouding van de werknemers?

Deze uitgave kan een nagelstylist helpen bij het opstellen van de RI&E. Nadat een RI&E is opgesteld moet een Plan van
Aanpak worden opgesteld waarin staat beschreven welke maatregelen zijn genomen om de risico’s te beperken.

Deze RI&E moet worden getoetst door een arbodienst. Kleine bedrijven met maximaal 40 uur personeel in dienst per
week hoeven niet (maar mogen uiteraard wel) naar een arbodienst voor toetsing van en advisering over de RI&E. Ook
bedrijven met 25 of minder werknemers hoeven de RI&E niet te laten toetsen als deze is opgesteld aan de hand van
een goedgekeurde branche-RI&E. Meer informatie over het RI&E vindt u op de website www.rie.nl.

Volgens de Arbowet moet een werkgever zijn werknemers informeren over de risico’s van het werk. Ook moeten de
werknemers worden ingelicht over hoe zij deze risico’s kunnen voorkomen of beperken, en op welke manier zij veilig
kunnen werken. Voorbeelden hiervan zijn goede werkplekken, een afzuiginstallatie en het dragen van handschoenen.

Deze instructies staan o.a. beschreven in het veiligheidsinformatieblad, die bij sommige niet-cosmeticaproducten wordt
geleverd.

WerkgeVer en Werknemer samen VerantWoordelijk Voor de Veiligheid

De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van de werkplek. Overigens hebben werknemers ook verplichtin-

gen. Zij delen de zorg voor de veiligheid met de werkgever. Als bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen zoals
handschoenen worden voorgeschreven, moeten werknemers deze ook gebruiken.

WetgeVing Voor producten Waarmee de nagelstylist Werkt

Om te weten welke wetgeving van toepassing is, moet je weten onder welke deﬁnitie een product valt. Voor cosmeticaproducten geldt de Cosmeticaverordening. Voor bijvoorbeeld geneesmiddelen geldt de geneesmiddelenwet.
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COSMETICAVERORDENING
definitie cosmetica
In de Cosmeticaverordening, de Europese wetgeving voor cosmetica, is de volgende deﬁnitie voor cosmetica opgesteld:

cosmeticaproducten zijn alle stoffen en preparaten die bestemd zijn om in aanraking te komen
met de Verschillende delen Van het menselijk lichaamsopperVlak of met tanden en kiezen en de
mondslijmVliezen, met uitsluitend en het hoofdzakelijke doel:

- DEZE TE REINIGEN
- DEZE TE PARFUMEREN
- hET UITERLIJK ERVAN TE wIJZIGEN
- LIChAAMGEUREN TE CORRIGEREN
- LIChAAMSDELEN TE bESChERMEN
- LIChAAMSDELEN IN GOEDE STAAT TE hOUDEN

De meeste producten die nagelstylisten gebruiken zijn cosmetica, want ze komen in aanraking met het menselijk
lichaamsoppervlak. Volgens de wetgeving moeten alle cosmetica, dus ook nagelproducten, altijd veilig zijn voor gebruik,
zowel voor de consument (de klant) als voor de professional (de nagelstylist).

Veiligheid

Om de veiligheid van cosmetica te garanderen zijn er wettelijke regels voor het etiketteren van producten en het gebruik
van bepaalde ingrediënten. bovendien moet voor ieder product het zogeheten ‘productinformatiedossier’ beschikbaar

zijn bij de fabrikant of importeur. Dat zijn onder andere gegevens over de productie, samenstelling, veiligheid en werking
van het product. De fabrikant, importeur of leverancier is verantwoordelijk voor het opstellen en bijhouden van de
productinformatiedossier. De productinformatie moet ter gerede beschikking liggen van de Nederlandse Voedsel en
waren Autoriteit (NVwA). De NVwA controleert in Nederland of de producten aan de eisen uit de Cosmeticaverordening voldoen.

Niet alle ingrediënten mogen zomaar in cosmetica worden gebruikt, daar zijn regels voor en die staan in de bijlagen
van de verordening. Veel stoﬀen zijn verboden en mogen dus niet in het product zitten. Van andere stoﬀen is bepaald
hoeveel er precies in een product mag zitten en soms mag dat alleen onder bepaalde voorwaarden. Kleurstoﬀen, con-

serveermiddelen en UV-ﬁlters mogen alleen volgens strenge regels worden gebruikt in cosmetica. De regels voor het

gebruik van ingrediënten in cosmetica gelden in alle landen van de Europese Unie. De regels voor landen buiten Europa
kunnen verschillen. Als u producten importeert vanbuiten Europa, moeten deze wel aan de Europese wetgeving voor
cosmetica voldoen.

etiket

Elk cosmeticaproduct moet een etiket hebben met daarop informatie over de verantwoordelijke persoon van het product, een houdbaarheidsaanduiding, een nominale hoeveelheid, eventuele gebruiksaanwijzingen en een ingrediën-

tendeclaratie. In de ingrediëntendeclaratie worden alle ingrediënten vermeld in volgorde van afnemend gewicht in
het product. De ingrediënten op het etiket worden aangeduid met INCI-namen (International Nomenclature Cosmetic
Ingredients). Stoﬀen dragen in heel Europa dezelfde namen.
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wETGEVING VOOR NIET-COSMETICA
WetgeVing Voor niet-cosmetica

Er zijn producten waar nagelstylisten mee werken die géén cosmetica zijn. hiervoor geldt een andere wetgeving en
andere regels.

VOORbEELDEN VAN NIET-COSMETISChE PRODUCTEN:
- lijm voor het aanbrengen van de tips

- reinigingsmiddel voor instrumenten en werkbladen
- nagelmatjes (ﬁberglas resin)

Voor deze producten geldt andere wetgeving, namelijk REACh (Registratie, Evaluatie, Autorisatie van Chemische stoﬀen)
en de CLP-Verordening (Classiﬁcation, Labeling and Packaging).

Veiligheidsinformatiebladen

bij niet-cosmeticaproducten horen Veiligheidsinformatiebladen met hierop aangegeven de mogelijke gevaren die aan

het gebruik van het product zijn verbonden, en hoe je deze kunt vermijden. Dit Veiligheidsinformatieblad moet door

de leverancier aan alle professionele gebruikers worden gegeven. De eisen waaraan het Veiligheidsinformatieblad

moet voldoen staan vermeld in REACh bijlage II. werkgevers zijn verplicht om de medewerkers te informeren over de
informatie in het Veiligheidsinformatieblad. Dit betekent ook dat alleen het gebruik zoals het in het Veiligheidsinfor-

matieblad is beschreven, is toegestaan. het verdunnen en mengen van producten is niet toegestaan als dit niet op het
Veiligheidsinformatieblad staat vermeld.

Op het Veiligheidsinformatieblad staat onder andere vermeld hoe producten opgeslagen, gebruikt en afgevoerd moeten
worden en welke EhbO-maatregelen genomen kunnen worden bij een ongeval. Naast het Veiligheidsinformatieblad worden soms ook andere informatiebronnen geleverd. Lees ook deze informatie zorgvuldig voor gebruik van het product.

In de CLP-Verordening staan de regels voor de etikettering van niet-cosmeticaproducten. Zo moeten op nagellijmen

een aantal gevaarsaanduidingen, veiligheidsaanbevelingen, gevaarspictogrammen en signaalwoorden worden vermeld.
Op cosmeticaproducten worden soms ook symbolen uit voorzorg vermeld.

etiket

Onderstaand vindt u een overzicht van de symbolen die op het product kunnen staan. Vanaf 1 juni 2015 moeten alle
niet-cosmeticaproducten van het nieuwe symbool zijn voorzien; oude producten mogen tot 1 juni 2017 verkocht worden. Producten mogen nu al een nieuw symbool op het etiket hebben.
Nieuw

ExPLOSIEF

OxIDEREND

ONTVLAMbAAR

IRRITEREND, SChADELIJK,
SENSIbILISEREND

CORROSIEF

GIFTIG

GEVAARLIJK VOOR hET
AqUATISCh MILIEU

ONTPLOFbAAR

OxIDEREND

(ZEER)LIChT ONTVLAMbAAR

SChADELIJK

bIJTEND

GIFTIG

MILIEUGEVAARLIJK

Oud

GASSEN ONDER DRUK
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wETGEVING
transportWet
Voor het transport over de weg van gevaarlijke stoﬀen zijn regels opgesteld. deze regels staan in het adr (accord
européen relatief au transport international de marchandises dangereuses par route).

De maatregelen die je moet treﬀen voor het vervoer van je producten zijn afhankelijk van klassenindeling en verpakkingsgroep die het product krijgt volgens de transportwetgeving.

Op het moment dat je producten vervoert voor privégebruik of voor vervoer naar een klant thuis, zijn er geen aanvullende maatregelen voor transport. bij het vervoer van producten van de groothandel naar de nagelsalon moet je wel
maatregelen treﬀen. Deze kun je terugvinden in het ADR. hierbij kunt u denken aan maatregelen op het gebied van

de hoeveelheid die u mag meenemen, welke etiketten op de transsportdoos aanwezig moeten zijn en of u brandblusapparatuur in uw voertuig aanwezig moet hebben.

Producten die in gelimiteerde hoeveelheden (consumentenverpakkingen) worden vervoerd, zijn uitgezonderd van een

groot aantal eisen gesteld in het ADR. In het ADR wordt per klassenindeling en verpakkingsgroep bepaald wat de maximale hoeveelheid is die een consumentenverpakking mag bevatten.

VOORbEELD:

Nagellak valt in klasse 3 en verpakkingsgroep 2. Volgens de criteria gesteld in het ADR mag nagellak tot een hoeveelheid

van 5 L in één verpakking worden verpakt. Maximaal mag er voor verpakkingen, zoals dozen of kisten 30 kg en voor
trays met krimp of rekfolie 20 kg per transportverpakking (colli) worden vervoerd.

Transportverpakkingen waarin gevaarlijke goederen in gelimiteerde hoeveelheden worden vervoerd, moeten van een

symbool worden voorzien. Vanaf 1 juli 2015 wordt een nieuw symbool gebruikt, nummer 1. Tot die datum kun je de
twee oude symbolen nog op de verpakking tegenkomen (2).
1 > Nieuw

2 > Oud
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wETGEVING
opslag
de opslag van gevaarlijke stoﬀen in nederland is in de ‘regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer’

en het ‘besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer’ geregeld. met name artikel 4.1 van het besluit is
belangrijk voor de opslag van gevaarlijke stoﬀen/producten. de opslag van producten is afhankelijk van klassenin-

deling en de verpakkingsgroep die het product krijgt volgens de transportwetgeving (adr). met behulp van deze
classiﬁcatie kun je in het activiteitenbesluit opzoeken hoeveel kilo of liter je van een product mag opslaan en welke
maatregelen je moet nemen in de opslagruimte.

Als je je product in kleine hoeveelheden opslaat (de zogeheten: gelimiteerde hoeveelheden volgens het ADR) mag je
in de originele transportdoos twee keer zoveel opslaan, dan als je je product uit de doos haalt. bijvoorbeeld; Nagellak
valt in klasse 3 en verpakkingsgroep II. Volgens artikel 4.6 van het activiteitenbesluit mag je 25 liter van dit product als

losse producten met maximale inhoud 5 L op de plank zetten. In het magazijn mag je van hetzelfde product 50 liter

opslaan, mits in de originele transportdoos. Daarnaast moet je opslagruimte soms aan bepaalde eisen voldoen die
terug te vinden zijn in de Regeling. Als je voor je eigen producten wilt bepalen hoeveel je er mag opslaan, kun je de

klassenindeling en verpakkingsgroep achterhalen op het Veiligheidsinformatieblad. Voor meer informatie kun je ook
contact opnemen met de leverancier.

Veiligheidsinformatie cosmetica

Ook al is het voor cosmetica niet verplicht, het is toch verstandig om als leverancier (veiligheids)informatie over pro-

ducten aan nagelstylisten te geven. Van elk product heeft de leverancier niet alleen algemene informatie, maar ook
een gebruiksaanwijzing en soms ook waarschuwingen voor de gebruiker van het product. Je kunt deze informatie het
beste bewaren, zodat je het altijd kunt nalezen. In dit boekje staat van alle producten voor nagelstylisten de algemene

informatie, die voor alle leveranciers vrijwel hetzelfde is. het maakt niet uit van wie je je producten koopt; alle pro-

ducten hebben dezelfde algemene kenmerken die je in deze uitgave kunt nalezen. wil je meer informatie over een
speciﬁek product , bel dan je eigen leverancier.

de huid

De huid beschermt het lichaam tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Toch kan de huid beschadigd worden doordat

hij in contact komt met bepaalde stoﬀen, zoals acrylaten. Als dat gebeurt, kun je milde, meestal voorbijgaande klachten
van de huid krijgen, zoals roodheid, bultjes, schilfering en jeuk. Maar soms zijn de huidklachten veel ernstiger en hard-

nekkiger: vurige rode zwelling van de huid, blaasjes, kapotte plekken, slecht genezende kloofjes en veel jeuk of een
branderig gevoel in de huid. Soms gaat het alleen om de handen, soms komt het ook op de onderarmen en het gezicht

voor. wanneer de huidreactie niet na een paar dagen weer overgaat, maar juist steeds heftiger wordt, is het beter (tijdelijk) te stoppen met het werk en naar de huisarts te gaan. Deze kan je naar een dermatoloog (huidarts) verwijzen.

Deze medisch specialist kan dan met plakproeven op je rug uitzoeken of je misschien allergisch bent (geworden) voor
acrylaten of voor andere stoﬀen uit het product.

de luchtWegen

In sommige producten zitten oplosmiddelen. Oplosmiddelen vervliegen zodra je het product open maakt en de damp

die dan ontstaat, kun je inademen. De damp kun je soms ruiken (als de geur van het product) maar niet altijd.Inademen
van die dampen en ook het inademen van kleine stofdeeltjes, die veroorzaakt worden door het vijlen van de (kunst)na-

gels, is niet gezond. Dat moet je dus zoveel mogelijk vermijden. Je kunt het voorkomen door goede afzuiging op je

werkplek (vlak boven de tafel waar je werkt) en door algehele ventilatie van de werkruimte . bij het vijlen, is werken
met een mondkapje aan te bevelen. Maar let op: het mondkapje beschermt tegen vijlen en tegen stofdeeltjes die ontstaan bij het gebruik van poeders of het bewerken van kunstnagels, maar niet tegen dampen van oplosmiddelen.
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TIPS VOOR VEILIG wERKEN MET NAGELPRODUCTEN
1. lees voor gebruik van een product altijd de gebruiksaanwijzing en volg deze
2.
3.
4.

nauwkeurig op.
Werk schoon: zorg voor een goede werkhygiëne en een schone werkruimte.
reinig grondig en desinfecteer alle instrumenten en oppervlakten, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. zie voor meer informatie de branchecode
voor schoonheidsspecialisten.
Was voor en na de behandeling de eigen handen en die van de klant. handen
wassen is een van de beste manieren om infecties te voorkomen.
gebruik een mondkapje en handschoenen bij het aanbrengen en stylen van
kunstnagels.
gebruik voor elke klant schone (wegwerp) handdoeken.

5.
6. sluit producten direct na gebruik goed af.
7. meng producten nooit, tenzij dit door de fabrikant wordt aangegeven. meng
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

altijd volgens de aangegeven verhoudingen. Wijk hier nooit van af.
Voorkom verouderen van producten door een goed beheer van de voorraad.
let op houdbaarheid; noteer de datum van openen op het product.
bewaar geen producten in de buurt van levensmiddelen of dranken. eet niet
aan de werktafel.
bewaar producten koel tot kamertemperatuur in een droge omgeving en stel
ze niet bloot aan direct zonlicht.
Voor brandbare producten geldt dat ze niet in een vlam of in de richting van
een gloeiend voorwerp gespoten moeten worden. houd deze producten verwijderd van ontstekingsbronnen (kaarsen, gaskachels met waakvlam, vonkende apparaten) en warmtebronnen (uV-lamp of de zon). rook niet in de
werkruimte.
zorg voor goede algemene ventilatie en lokale afzuiging, zowel onder als
boven de werkplek.
pas de producten alleen op een gezonde en intacte nagel toe en gebruik speciale producten voor probleemnagels.
zorg ervoor dat de acrylaatvloeistof alleen op de nagel wordt aangebracht
en niet per ongeluk ook op de omringende huid.
houd de producten buiten bereik van kinderen en zorg voor toezicht wanneer
op kinderen de werkplek komen.
draag tijdens het werk geen sieraden. gebruik geen instrumenten die nikkel
afgeven i.v.m. mogelijke nikkelallergie bij nagelstylist of klant. controleer de
aanwezigheid van nikkel bij de leverancier.

17. houd vluchtwegen en nooduitgang vrij.
18. zorg dat er een goedgevulde ehbo-trommel aanwezig is.
19. bij een noodsituatie bel het alarmnummer 112, of raadpleeg een arts. neem

de verpakking, het product en deze uitgave ter informatie voor de arts mee.
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MEER INFORMATIE
www.ncv-cosmetica.nl voor informatie over cosmetica en wetgeving

www.vwa.nl de nationale autoriteit die controleert of de Cosmeticaverordening wordt nageleefd
www.arboportaal.nl voor informatie over de arbowet
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TOELIChTING bIJ DE PRODUCTbLADEN
in deze uitgave wordt de informatie per product verdeeld naar de volgende acht categorieën.

1. productbeschrijVing

De productbeschrijving geeft een korte omschrijving van de functie en de werking van een product. Raadpleeg voor
een meer uitgebreide beschrijving van het product de informatie en de gebruiksaanwijzing bij het product zelf (dus
van je leverancier).

2. ingrediënten

Voor de samenstelling van het product kun je het etiket van het product raadplegen. Neem bij een ongeval het product
altijd mee naar de arts, dan kan deze adequaat handelen naar aanleiding van de samenstelling. Op de website van de
Duitse cosmeticavereniging zijn per productgroep informatiebladen met meer informatie over de samenstelling te vinden. www.gmb.ikw.org.

het is verplicht om op alle cosmeticaproducten te vermelden welke ingrediënten er in zitten. De ingrediëntvermelding
op een product begint altijd met het woord ‘Ingrediënten’ (of het Engelse ‘Ingredients’) en is dus gemakkelijk op de
verpakking te herkennen. Vooraan de lijst staat het ingrediënt met de hoogste concentratie in het product, daarna volgen de ingrediënten met een steeds lagere concentratie. Voor het vermelden van de ingrediënten worden in heel Eu-

ropa dezelfde namen gebruikt. bij kleine producten is het niet altijd mogelijk om de volledige ingrediëntvermelding

op de verpakking te zetten. In deze gevallen staat er een verwijzing naar de ingrediëntdeclaratie (in de nabijheid van
het product) door middel van een symbool (handje in open boek) of een verkorte tekst op de verpakking.

tip! Indien jij of je klant allergisch bent/is voor een bepaald ingrediënt, kijk dan voor gebruik altijd op de ingrediënt-

vermelding (op de verpakking van het product zelf) voordat je aan de slag gaat. Daar kun je zien of de stof er in zit of
niet. Staat de naam erop, dan kun je het product beter vermijden. Staat de naam er niet bij, wees dan toch voorzichtig
bij het eerste gebruik en probeer het product eventueel eerst uit op één nagel.

3. geVaarsaspecten

Als je altijd netjes doet wat in de gebruiksaanwijzing staat en je voorzichtig te werk gaat, zoals staat in de tips hierboven,

kun je alle producten veilig gebruiken. Zorg ervoor dat je huid zo min mogelijk in contact komt met de stoﬀen waarmee

je werkt. Veilig werken met nagelproducten vraagt om voortdurende en professionele aandacht en zorg van nagelstylisten. Verkeerd gebruik kan leiden tot een ongeluk of (gezondheids)gevaren. De gevaren staan bij het onderdeel ‘gevaarsaspecten’. Lees dit onderdeel altijd goed door.

In de nagelbranche worden veel producten gebruikt waaraan vluchtige stoﬀen zijn toegevoegd. Deze stoﬀen verdampen

snel in de werkruimte en kunnen worden ingeademd. Dampen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Ze kunnen
slaperigheid, duizeligheid of hoofdpijn veroorzaken. Zorg daarom ook voor een goede ventilatie van de gehele ruimte
en lokale afzuiging boven en onder de werkplek.

4. eerste-hulpmaatregelen

Nagelstylisten of klanten kunnen bij bepaalde werkomstandigheden of bij een ongeluk, teveel in contact komen met

bepaalde stoﬀen in een product. Meestal is dan sprake van een acuut schadelijk contact met de ogen, huid of luchtwegen (luchtpijp en longen).

bij de eerste-hulpmaatregelen staan de maatregelen die in een dergelijke situatie direct genomen kunnen worden. Als
het ernstig is, of als de klachten niet overgaan, moet je altijd een arts waarschuwen.
Zorg dat er altijd een goedgevulde EhbO-koﬀer aanwezig is.
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ToeliChTiNg bij de produCTbladeN
de aanwezigheid van een oogdoucheﬂes of oogdouche op de werkplek is bijzonder aan te raden. hiermee kan het oog
direct en op de juiste manier gespoeld worden. de inhoud van de oogdoucheﬂes dient regelmatig ververst te worden
(zie de gebruiksaanwijzing bij het product).

Let op! Toon de arts altijd het product en indien mogelijk de informatie van het bijbehorende productblad in deze

uitgave.

HIER VOLGT EEN BESCHRIJVING VAN TE NEMEN EERSTE-HULPMAATREGELEN PER SITUATIE.

Ogen: om schade aan de ogen zoveel mogelijk te beperken, moet je het oog langdurig (15 minuten of langer) en met
veel handwarm water spoelen. Na enige minuten spoelen mag je contactlenzen uitdoen, maar alleen als het makkelijk
gaat. anders kun je ze beter laten zitten. bel een arts en breng de patiënt naar hem toe.

Huid: Na overmatig huidcontact moet je de huid onmiddellijk langdurig (15 minuten) en met veel water afspoelen.
Tijdens het spoelen of douchen kun je vies geworden kleding uittrekken om verder contact te voorkomen. daarnaast
kun je de huid eventueel wassen met water en zeep. de huid mag niet gewassen worden als de huid beschadigd is of
als je denkt dat je hem zult beschadigen bij het wassen.

Intensief inademen: als inademen van een stof tot klachten leidt, is in de frisse lucht brengen (naar buiten) de beste
eerste-hulp. bij aanhoudende klachten (hoesten, benauwdheid) moet je een arts bellen en de patiënt naar hem toe
brengen.

Inslikken: bij inslikken moet je de mond met water spoelen om hem weer schoon te maken en de smaak kwijt te raken.
om de slokdarm schoon te maken en om de stof te verdunnen kan de patiënt één glas water drinken. een bewusteloze

patiënt mag je nooit iets te drinken geven. je mag de patiënt ook niet laten overgeven. om overgeven te voorkomen,
is het goed niet teveel water te drinken. in het algemeen is het drinken van melk niet zinvol. bel in ieder geval een arts
en breng de patiënt naar hem toe.

5. BRAND

bij het onderdeel ‘brand’ van de productbladen staan de blusmiddelen, brandblusser of schuimblusser, vermeld die

gebruikt mogen worden om een brand te blussen. bij stoﬀen die licht ontvlambaar mogen geen ontstekingsbronnen
in de buurt komen. ontstekingsbronnen zijn: open vuur, in de vorm van aanstekers, sigaretten, kaarsen, lucifers, e.d.

en vonkende elektrische apparaten. Warmtebronnen zoals bijv. een oven of direct zonlicht kunnen ook zorgen voor
de ontbranding van een licht ontvlambaar product. Zorg dus dat zo’n product ook daarmee niet in contact komt (uit
de zon houden en niet naast de verwarming zetten).

Veel nagelstyling producten bevatten hoge concentraties vluchtige en brandbare stoﬀen. Wanneer deze ineens in grotere hoeveelheden vrijkomen bestaat het risico dat een explosief damp/luchtmengsel ontstaat. dat kan dus snel ont-

ploﬀen of in brand vliegen. Zorg er dus voor dat je zo min mogelijk morst en dat je niet grote hoeveelheden opgeslagen
hebt staan. Waarschuw bij brand altijd de brandweer via het alarmnummer 112.

6. OPSLAG

in het algemeen geldt dat cosmetica vanaf koel tot kamertemperatuur en droog moet worden opgeslagen. bij voorkeur
worden de producten niet in de zon gezet (onder meer vanwege brandgevaar). bij het onderdeel ‘opslag’ van de productbladen staan de speciﬁeke eisen die aan de opslag van het product worden gesteld. Kijk voor meer informatie bij
de algemene informatie over opslag.
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TOELIChTING bIJ DE PRODUCTbLADEN
7. opruimen en afVal

Een gemorst product maakt niet alleen de werkplek vies, het komt ook in het milieu terecht. het is daarom heel belangrijk om gemorste producten altijd heel goed op te ruimen. De meeste producten kun je opruimen met tissues. De

laatste resten kun je met water en schoonmaakmiddel opruimen. Draag tijdens het opruimen handschoenen en gooi
productresten niet door de gootsteen. Resten van producten en verpakkingsmaterialen moeten volgens de gemeen-

telijke richtlijnen worden afgevoerd. het is belangrijk om gewoon afval te scheiden van Klein Chemisch Afval. Deze

producten moeten namelijk gescheiden worden afgevoerd. Vraag de gemeente waar je werkt om meer informatie
over hoe het bij jou geregeld is. het kan namelijk zo zijn dat bedrijfsafval gescheiden wordt opgehaald van huishoudelijk
afval, dit verschilt per gemeente.

8. opmerkingen

De gebruiksaanwijzing en de eventuele waarschuwingen bij een product moet je altijd nauwkeurig opvolgen. Ze staan
er niet voor niets: ze zijn om jezelf en je klant te beschermen. En natuurlijk heeft je behandeling dan ook het beste resultaat. Deze en andere aanbevelingen staan bij het onderdeel ‘opmerkingen’ van de productbladen.

disclaimer 1

In geval van gezondheidsklachten moet je zowel het productblad als het product (etiket) naar de medisch specialist
meenemen.
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VRAGEN?
heb je nog Vragen? neem dan contact op met één Van de Volgende organisaties.
nederlandse cosmetica Vereniging

De NCV, de Nederlandse Cosmetica Vereniging, is de branche-organisatie van fabrikanten en importeurs van producten

voor de persoonlijke verzorging. De NCV beschikt over technische informatie over cosmetische producten, bijvoorbeeld
over het wettelijk toegestane gebruik van ingrediënten en de etikettering van producten.
Nederlandse Cosmetica Vereniging
Postbus 914

3700 Ax Zeist
T (030) 604 94 80
F (030) 604 99 99

www.ncv-cosmetica.nl

nederlandse Voedsel en Waren autoriteit (nVWa)

De NVwA houdt toezicht op de naleving van de eisen aan producten uit de Cosmeticaverordening. Met vragen over
cosmetica kun je terecht bij de in cosmetica gespecialiseerde afdeling van de VwA:
Nederlandse Voedsel en waren Autoriteit (NVwA)
Catharijnesingel 59
Utrecht

www.vwa.nl

ministerie Van sociale zaken en Werkgelegenheid (szW)

Met vragen over arbeidsomstandigheden kun je terecht bij de Informatietelefoon van het:
Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid (SZw)
Postbus 90801

2509 LV Den haag
T (0800) 90 51 (gratis)
www.rijksoverheid.nl

tot slot

En tot slot, op en bij de producten zelf vind je ook heel veel handige informatie. het is de moeite waard om de productinformatie van je leverancier eens goed door te lezen en te bespreken met collega’s. heb je vragen of behoefte

aan meer informatie, neem dan contact op met de leverancier van het product. Per slot van rekening is de leverancier
de deskundige bij uitstek om alle mogelijke informatie te geven over een product!
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PRODUCTbLAD

1

ACRyLATEN --------------------------------------UV GELS

(bASE-GEL, bUILDER-GEL, TOP-GEL)

1.

PRODUCTbESChRIJVING

Acrylaat in kleverige gel vorm, die in één of meerdere lagen opgebracht wordt op de nagelplaat of op een tip, om

een kunstnagel te vormen. het uitharden van de gel vindt plaats onder UV-licht. Uitsluitend voor professioneel
gebruik.

2. INGREDIëNTEN

bekijk het etiket voor de samenstelling van het product.

3. GEVAARASPECTEN

Mogelijk licht ontvlambaar (afhankelijk van de samenstelling).
Schadelijk bij opname door de mond.

Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

Kan overgevoeligheidsreacties veroorzaken bij contact met de huid.

4. EERSTE-hULPMAATREGELEN

- OGEN: Eerst langdurig spoelen met veel water (15 minuten of langer) en indien mogelijk contactlenzen verwijderen. Arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- hUID: huid met water en zeep afspoelen (15 minuten). Verontreinigde kleding verwijderen. Raadpleeg de huisarts bij aanhoudende irritaties en toon de verpakking of het etiket

- INTENSIEF INADEMEN: Persoon in de frisse lucht brengen. bij aanhoudende klachten (hoesten, benauwdheid)
een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- INSLIKKEN: Niet laten braken. Mond laten spoelen en één glas water drinken. Arts raadplegen en verpakking of
etiket tonen.

5. bRAND

Alle blusmiddelen zijn toegestaan.

6. OPSLAG

Van koel tot kamertemperatuur en droog bewaren. Niet blootstellen aan direct zonlicht. Opslaan in de originele

gesloten verpakking. Op een goed geventileerde plaats bewaren.

7. OPRUIMEN EN AFVAL

Niet door de gootsteen spoelen. bij morsen opnemen met een (wegwerp)tissue. houd productresten in originele

verpakking apart en voer deze af volgens gemeentelijke richtlijnen.

8. OPMERKINGEN

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Volg de gebruiksaanwijzing en de waarschuwingen bij het product.
buiten bereik van kinderen bewaren.

Tast geverfde oppervlakten en rubbers aan.

Indien licht ontvlambaar verwijderd houden van ontstekingsbronnen, warmtebronnen en niet roken.
Aanraking met de ogen en huid vermijden.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

bij langdurig contact met de huid kunnen de acrylaten overgevoeligheid veroorzaken. Mocht je deze reactie waar-

nemen, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met uw huisarts.
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PRODUCTbLAD

2

ACRyLATEN -------------------------------------FIbERGLAS

ACTIVATOR (SPRAy/LAK)

1.

PRODUCTbESChRIJVING

Voor het versnellen van het uitharden van de lijm gebruikt bij ﬁberglassystemen. Uitsluitend voor professioneel

gebruik. Dit product is geen cosmetica product.

2. INGREDIëNTEN

bekijk het etiket voor de samenstelling van het product.

3. GEVAARASPECTEN

Mogelijk licht ontvlambaar (afhankelijk van de samenstelling).
Schadelijk voor de gezondheid bij opname door de mond.
Irriterend in de ogen en op de huid.

herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

4. EERSTE-hULPMAATREGELEN

- OGEN: Eerst langdurig spoelen met veel water (15 minuten of langer) en indien mogelijk contactlenzen verwijderen. Arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- hUID: huid met water en zeep afspoelen. Verontreinigde kleding verwijderen. Raadpleeg de huisarts bij aanhoudende irritaties en toon de verpakking of het etiket.

- INTENSIEF INADEMEN: Persoon in de frisse lucht brengen. bij aanhoudende klachten (hoesten, benauwdheid)
een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- INSLIKKEN: Niet laten braken. Mond laten spoelen en één glas water drinken. Arts raadplegen en verpakking of
etiket tonen.

5. bRAND

Alle blusmiddelen zijn toegestaan.

Informeer de brandweer over de aanwezigheid van spuitbussen. bij verhitting komen er licht-ontvlambare dampen

vrij die explosief kunnen zijn.

6. OPSLAG

Van koel tot kamertemperatuur en droog bewaren. Niet blootstellen aan direct zonlicht. Op een goed geventileerde

plaats bewaren. Verpakking goed sluiten na gebruik.

Tijdens de opslag kan de verpakking onder druk komen te staan. Flesje daarom altijd voorzichtig openen.

7. OPRUIMEN EN AFVAL

Niet door de gootsteen spoelen. bij morsen opnemen met een (wegwerp)tissue.

houd productresten in originele verpakking apart en voer deze af volgens gemeentelijke richtlijnen.

8. OPMERKINGEN

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Volg de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen bij het product.
buiten bereik van kinderen bewaren.
Contact met ogen en huid vermijden

Indien licht ontvlambaar verwijderd houden van ontstekingsbronnen, warmtebronnen en niet roken.
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PRODUCTbLAD

3

ACRyLATEN -------------------------------------FIbERGLAS
RESIN

1.

PRODUCTbESChRIJVING

Lijm gebruikt bij ﬁberglassystemen. Dit product is geen cosmeticaproduct.

2. INGREDIëNTEN

bekijk het etiket voor de samenstelling van het product.

3. GEVAARASPECTEN

Mogelijk licht ontvlambaar (afhankelijk van de samenstelling).
Irriterend voor de ogen, ademhalingswegen en de huid.

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Gevaarlijk , bevat Cyanoacrylate. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en ogen vast.

4. EERSTE-hULPMAATREGELEN

- OGEN: wanneer de oogleden aan elkaar geplakt zijn, of een ooglid aan het oog zelf: spoel dan voorzichtig met
warm water en verbind het oog met gaasverband. Arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. binnen 1 tot
4 dagen zal de lijm vanzelf loslaten. Probeer niet het oog open te trekken. Laat het oog zichzelf op natuurlijke

wijze schoonmaken. Indien de lijm op het oog zelf zit zal het zich niet aan het oog vasthechten, maar zal na een
aantal uren vanzelf loslaten. Doordat het oog hevig gaat tranen spoelt de lijm vanzelf weg.

- hUID: weken in warm water met zeep. Verontreinigde kleding verwijderen. Pel of rol de lijm van de huid indien
nodig met een bot voorwerp (bijv. een potlood of het handvat van een lepel). Probeer niet de lijm er in een keer
vanaf te trekken. Raadpleeg de huisarts en toon de verpakking of het etiket.

- INTENSIEF INADEMEN: Persoon in de frisse lucht brengen. bij aanhoudende klachten (hoesten, benauwdheid)
een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- INSLIKKEN: Inslikken is bijna onmogelijk, wel kan er lijm op de lippen of in de mond terecht komen. Met veel
warm water proberen de lippen van elkaar te krijgen. Probeer in geen geval de lippen uit elkaar te trekken, pers
of rol de lippen uit elkaar. Lijm in de mond verhard en blijft in de mond plakken. Door het speeksel laat de lijm
in 1 of 2 dagen los. Arts raadplegen en verpakking of etiket. tonen.

5. bRAND

Alle blusmiddelen zijn toegestaan.

6. OPSLAG

Van koel tot kamertemperatuur en droog bewaren. Niet blootstellen aan direct zonlicht. Op een goed geventileerde

plaats bewaren. Om uitharden van het product te voorkomen verpakking goed sluiten na gebruik.

7. OPRUIMEN EN AFVAL

Als de lijm opgedroogd is van de ondergrond afschrapen.

houd productresten in originele verpakking apart en voer deze af volgens gemeentelijke richtlijnen.

8. OPMERKINGEN

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Volg de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen bij het product.
buiten bereik van kinderen houden.
Contact met de huid vermijden.

Indien licht ontvlambaar verwijderd houden van ontstekingsbronnen, warmtebronnen en niet roken.
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PRODUCTbLAD

4

ACRyLATEN -------------------POEDER- EN VLOEISTOFSySTEMEN

LIqUID/VLOEISTOF

1.

PRODUCTbESChRIJVING

Poeder-vloeistofsysteem voor modellage van acrylnagels te gebruiken samen met de Powder/Poeder (zie Product-

blad 5). De reactie begint gelijk na het mengen van het poeder en de vloeistof. Uitsluitend voor professioneel gebruik.

2. INGREDIëNTEN

bekijk het etiket voor de samenstelling van het product.

3. GEVAARASPECTEN

Mogelijk licht ontvlambaar.(afhankelijk van de samenstelling).
Irriterend voor de ogen, ademhalingswegen en de huid.

4. EERSTE-hULPMAATREGELEN

- OGEN: Eerst langdurig spoelen met veel water (15 minuten of langer) en indien mogelijk contactlenzen verwijderen. Arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- hUID: huid met water en zeep afspoelen. Verontreinigde kleding verwijderen. Raadpleeg de huisarts bij aanhoudende irritaties en toon de verpakking of het etiket.

- INTENSIEF INADEMEN: Persoon in de frisse lucht brengen. bij aanhoudende klachten (hoesten, benauwdheid)
een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- INSLIKKEN: Niet laten braken. Mond laten spoelen en één glas water drinken. Arts raadplegen en verpakking of
etiket tonen.

5. bRAND

Alle blusmiddelen zijn toegestaan, behalve water.

6. OPSLAG

Van koel tot kamertemperatuur en droog bewaren. Niet blootstellen aan direct zonlicht. Op een goed geventileerde

plaats bewaren. Flesje goed sluiten na gebruik.

7. OPRUIMEN EN AFVAL

Niet door de gootsteen spoelen. bij morsen opnemen met een (wegwerp)tissue. houd productresten in originele

verpakking apart en voer deze af volgens gemeentelijke richtlijnen. Draag handschoenen tijdens het schoonmaken.

8. OPMERKINGEN

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Volg de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen bij het product.
Tast geverfde oppervlakten of rubber aan.
buiten bereik van kinderen houden.

Contact met ogen en huid vermijden. Spoelﬂessen of oogdouche is wenselijk.

Indien licht ontvlambaar verwijderd houden van ontstekingsbronnen, wartmebronnen en niet roken.

bij langdurig contact met de huid kunnen de acrylaten overgevoeligheid veroorzaken. Mocht je deze reactie waar-

nemen, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met uw huisarts.
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PRODUCTbLAD

5

ACRyLATEN -------------------POEDER- EN VLOEISTOFSySTEMEN

POwDER/POEDER

1.

PRODUCTbESChRIJVING

Poeder-vloeistofsysteem voor modellage van kunstnagels wordt gebruikt in combinatie met Liquid/Vloeistof (zie

Productblad 4). De reactie begint gelijk na het mengen van het poeder en de vloeistof. Uitsluitend voor professioneel gebruik.

2. INGREDIëNTEN

bekijk het etiket voor de samenstelling van het product.

3. GEVAARASPECTEN

Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

4. EERSTE-hULPMAATREGELEN

- OGEN: Eerst langdurig spoelen met veel water (15 minuten of langer) en indien mogelijk contactlenzen verwijderen. Arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- hUID: huid met water en zeep afspoelen. Verontreinigde kleding verwijderen. Raadpleeg de huisarts bij aanhoudende irritaties en toon de verpakking of het etiket.

- INTENSIEF INADEMEN: Persoon in de frisse lucht brengen. bij aanhoudende klachten (hoesten, benauwdheid)
een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- INSLIKKEN: Niet laten braken. Mond laten spoelen en één glas water drinken. Arts raadplegen en verpakking of
etiket tonen.

5. bRAND

Alle blusmiddelen zijn toegestaan. Voorkom verspreiden van het poeder tijdens het blussen.

6. OPSLAG

Van koel tot kamertemperatuur en droog bewaren. bewaren in goed gesloten originele verpakking. Op een goed

geventileerde plaats bewaren.

7. OPRUIMEN EN AFVAL

bij morsen het product opvegen en opletten dat er zo weinig mogelijk opstuift. Pas op voor een gladde vloer. Niet

door de gootsteen spoelen. houd de productresten in originele verpakking apart en voer deze af volgens de gemeentelijke richtlijnen.

8. OPMERKINGEN

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Volg de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen bij het product.
buiten bereik van kinderen bewaren.

Zorg voor goede plaatselijke afzuiging, draag een stofmasker om het inademen van stofdeeltjes te voorkomen.

bij langdurig contact met de huid kunnen de acrylaten overgevoeligheid veroorzaken. Mocht je deze reactie waar-

nemen, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met uw huisarts.

© 2012 Zeist | Veiligheidsinformatie Nagelproducten is een uitgave van de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) | www.ncv-cosmetica.nl

18

PRODUCTbLAD

6

ACRyLATEN -------------------POEDER- EN VLOEISTOFSySTEMEN

LIqUID/VLOEISTOF (UV-LIChT)

1.

PRODUCTbESChRIJVING

Poeder-vloeistofsysteem voor modellage van acrylnagels te gebruiken samen met de Powder/Poeder (zie Product-

blad 7). Kunstnagels harden uit onder UV-licht. Uitsluitend voor professioneel gebruik.

2. INGREDIëNTEN

bekijk het etiket voor de samenstelling van het product.

3. GEVAARASPECTEN

Mogelijk licht ontvlambaar.(afhankelijk van de samenstelling).
Irriterend voor de ogen, ademhalingswegen en de huid.

4. EERSTE-hULPMAATREGELEN

- OGEN: Eerst langdurig spoelen met veel water (15 minuten of langer) en indien mogelijk contactlenzen verwijderen. Arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- hUID: huid met water en zeep afspoelen. Verontreinigde kleding verwijderen. Raadpleeg de huisarts bij aanhoudende irritaties en toon de verpakking of het etiket.

- INTENSIEF INADEMEN: Persoon in de frisse lucht brengen. bij aanhoudende klachten (hoesten, benauwdheid)
een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- INSLIKKEN: Niet laten braken. Mond laten spoelen en één glas water drinken. Arts raadplegen en verpakking of
etiket tonen.

5. bRAND

Alle blusmiddelen zijn toegestaan, behalve water.

6. OPSLAG

Van koel tot kamertemperatuur en droog bewaren. Niet blootstellen aan direct zonlicht. Op een goed geventileerde

plaats bewaren. Flesje goed sluiten na gebruik.

7. OPRUIMEN EN AFVAL

Niet door de gootsteen spoelen. bij morsen opnemen met een (wegwerp)tissue. houd productresten in originele

verpakking apart en voer deze af volgens gemeentelijke richtlijnen. Draag handschoenen tijdens het schoonmaken.

8. OPMERKINGEN

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Volg de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen bij het product.
Tast lakken en rubbers aan.

buiten bereik van kinderen houden.

Contact met ogen en huid vermijden. Een spuitfles of oogdouche is wenselijk

Indien licht ontvlambaar verwijderd houden van ontstekingsbronnen, warmtebronnen en niet roken.

bij langdurig contact met de huid kunnen de acrylaten overgevoeligheid veroorzaken. Mocht je deze reactie waar-

nemen, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met uw huisarts.
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PRODUCTbLAD

7

ACRyLATEN -------------------POEDER- EN VLOEISTOFSySTEMEN

POwDER/POEDER (UV-LIChT)

1.

PRODUCTbESChRIJVING

Poeder-vloeistofsysteem voor modellage van kunstnagels wordt gebruikt in combinatie met Liquid/Vloeistof (zie

Productblad 6). Kunstnagel hard uit onder UV-licht. Uitsluitend voor professioneel gebruik.

2. INGREDIëNTEN

bekijk het etiket voor de samenstelling van het product.

3. GEVAARASPECTEN

Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

4. EERSTE-hULPMAATREGELEN

- OGEN: Eerst langdurig spoelen met veel water (15 minuten of langer) en indien mogelijk contactlenzen verwijderen. Arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- hUID: huid met water en zeep afspoelen. Verontreinigde kleding verwijderen. Raadpleeg de huisarts bij aanhoudende irritaties en toon de verpakking of het etiket.

- INTENSIEF INADEMEN: Persoon in de frisse lucht brengen. bij aanhoudende klachten (hoesten, benauwdheid)
een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- INSLIKKEN: Niet laten braken. Mond laten spoelen en één glas water drinken. Arts raadplegen en verpakking of
etiket tonen.

5. bRAND

Alle blusmiddelen zijn toegestaan. Voorkom verspreiden van het poeder tijdens het blussen.

6. OPSLAG

VVan koel tot kamertemperatuur en droog bewaren. bewaren in goed gesloten originele verpakking. Op een goed

geventileerde plaats bewaren.

7. OPRUIMEN EN AFVAL

bij morsen het product opvegen en opletten dat er zo weinig mogelijk opstuift. Pas op voor een gladde vloer. Niet

door de gootsteen spoelen. houd de productresten in originele verpakking apart en voer deze af volgens de gemeentelijke richtlijnen. Draag handschoenen tijdens het schoonmaken.

8. OPMERKINGEN

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Volg de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen bij het product.
buiten bereik van kinderen bewaren.

Zorg voor goede plaatselijke afzuiging, draag een stofmasker om het inademen van stofdeeltjes te voorkomen.

bij langdurig contact met de huid kunnen de acrylaten overgevoeligheid veroorzaken. Mocht je deze reactie waar-

nemen, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met uw huisarts.
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PRODUCTbLAD

8

ACRyLATEN ----------------------PRIMERS EN hEChTMIDDELEN

ACID PRIMER

1.

PRODUCTbESChRIJVING

Voor ontvetting van de natuurlijke nagel, bevordert een goede hechting tussen de natuurlijke nagel en de kunst-

nagel. Uitsluitend voor professioneel gebruik.

2. INGREDIëNTEN

bekijk het etiket voor de samenstelling van het product.

3. GEVAARASPECTEN

Mogelijk licht ontvlambaar (afhankelijk van de samenstelling).
Veroorzaakt brandwonden.

Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

bijtend, kan ernstige en permanente schade toebrengen aan de mond, keel of maag.

4. EERSTE-hULPMAATREGELEN

- OGEN: Eerst langdurig spoelen met veel water (15 minuten of langer) en indien mogelijk contactlenzen verwijderen. Arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- hUID: huid met water en zeep afspoelen (15 minuten). Verontreinigde kleding verwijderen. Arts raadplegen en
verpakking of etiket tonen.

- INTENSIEF INADEMEN: Persoon in de frisse lucht brengen. bij aanhoudende klachten (hoesten, benauwdheid)
een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- INSLIKKEN: Niet laten braken. Mond laten spoelen en één glas water drinken. Arts raadplegen en verpakking of
etiket tonen.

5. bRAND

In geval van brand een schuim-, poeder- of koolzuurblusser gebruiken.

6. OPSLAG

Droog en bij kamertemperatuur bewaren. Niet blootstellen aan direct zonlicht. Zorg voor goede ventilatie, volg

alle veiligheidsinstructies op ook als de container (bijna) leeg is. Sluit pot goed af na gebruik. Indien de vloeistof
vast wordt, neem contact op met de leverancier.

7. OPRUIMEN EN AFVAL

Niet door de gootsteen spoelen. bij morsen opnemen met een (wegwerp)tissue, draag hierbij wegwerphandschoe-

nen! Ruim gemorst materiaal direct op. houd productresten in originele verpakking apart en voer deze af volgens
gemeentelijke richtlijnen. Draag handschoenen bij het schoonmaken.

8. OPMERKINGEN

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Volg de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen bij het product.
Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.

De aanwezigheid van een oogspoelﬂes of oogdouche is gewenst.
Tast geverfde oppervlakten of rubbers aan.

Indien licht ontvlambaar verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet roken.
Aanraking met ogen en huid vermijden.

bij langdurig contact met de huid kunnen de acrylaten overgevoeligheid veroorzaken. Mocht je deze reactie waar-

nemen, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met uw huisarts.

© 2012 Zeist | Veiligheidsinformatie Nagelproducten is een uitgave van de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) | www.ncv-cosmetica.nl

21

PRODUCTbLAD

9

ACRyLATEN ----------------------PRIMERS EN hEChTMIDDELEN

ACID-FREE PRIMER/ZUURVRIJE PRIMER

1.

PRODUCTbESChRIJVING

Voor ontvetting van de natuurlijke nagel, bevordert goede hechting tussen natuurlijke nagel en de kunstnagel.

bevat geen Methacrylzuur.

2. INGREDIëNTEN

bekijk het etiket voor de samenstelling van het product.

3. GEVAARASPECTEN

Mogelijk licht ontvlambaar (afhankelijk van de samenstelling).
Irriterend voor ogen, ademhalingswegen en huid.

Dampen kunnen slaperigheid en/of duizeligheid veroorzaken.

4. EERSTE-hULPMAATREGELEN

- OGEN: Eerst langdurig spoelen met veel water (15 minuten of langer) en indien mogelijk contactlenzen verwijderen. Arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- hUID: huid met water en zeep afspoelen. Verontreinigde kleding verwijderen. Raadpleeg de huisarts bij aanhoudende irritaties en toon de verpakking of het etiket.

- INTENSIEF INADEMEN: Persoon in de frisse lucht brengen. bij aanhoudende klachten (hoesten, benauwdheid)
een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- INSLIKKEN: Niet laten braken. Mond laten spoelen en één glas water drinken. Arts raadplegen en verpakking of
etiket tonen.

5. bRAND

Alle blusmiddelen zijn toegestaan.

6. OPSLAG

Van koel tot kamertemperatuur en droog bewaren. Opslaan in de originele verpakking. Op een goed geventileerde

plaats bewaren. Tijdens de opslag kan de verpakking onder druk zijn komen te staan. Flesjes daarom altijd voorzichtig openen.

7. OPRUIMEN EN AFVAL

Niet door de gootsteen spoelen. bij morsen opnemen met een (wegwerp)tissue. houd productresten in originele

verpakking apart en voer deze af volgens gemeentelijke richtlijnen.
Draag handschoenenbij het schoonmaken.

8. OPMERKINGEN

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Volg de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen bij het product.
buiten bereik van kinderen bewaren.

Contact met ogen en huid vermijden.

Indien licht ontvlambaar verwijderd houden van ontstekingsbronnen, warmtebronnen en niet roken.
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PRODUCTbLAD

10 REINIGINGSPRODUCTEN -----------------------GELCLEANER
1.

PRODUCTbESChRIJVING

Voor het verwijderen van de kleverige gellaag van de nagels of penseel. Uitsluitend voor professioneel gebruik.

2. INGREDIëNTEN

bekijk het etiket voor de samenstelling van het product.

3. GEVAARASPECTEN

Mogelijk licht ontvlambaar (afhankelijk van de samenstelling).
Schadelijk voor de gezondheid bij opname door de mond.
Irriterend in de ogen.

herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

4. EERSTE-hULPMAATREGELEN

- OGEN: Eerst langdurig spoelen met veel water (15 minuten of langer) en indien mogelijk contactlenzen verwijderen. Arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- hUID: huid met water en zeep afspoelen. Verontreinigde kleding verwijderen. Raadpleeg de huisarts bij aanhoudende irritaties en toon de verpakking of het etiket.

- INTENSIEF INADEMEN: Persoon in de frisse lucht brengen. bij aanhoudende klachten (hoesten, benauwdheid)
een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- INSLIKKEN: Niet laten braken. Mond laten spoelen en één glas water drinken. Arts raadplegen en verpakking of
etiket tonen.

5. bRAND

Alle blusmiddelen zijn toegestaan.

6. OPSLAG

Van koel tot kamertemperatuur en droog bewaren. Opslaan in originele gesloten verpakking. Op een goed geven-

tileerde plaats bewaren.

7. OPRUIMEN EN AFVAL

Niet door de gootsteen spoelen. bij morsen opnemen met een (wegwerp)tissue. houd productresten in originele

verpakking apart en voer deze af volgens gemeentelijke richtlijnen.
Draag handschoenen tijdens het schoonmaken.

8. OPMERKINGEN

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Volg de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen bij het product.
buiten bereik van kinderen bewaren.

Contact met huid en ogen vermijden.

Indien licht ontvlambaar verwijderd houden van ontstekingsbronnen, warmtebronnen en niet roken.
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PRODUCTbLAD

11 REINIGINGSPRODUCTEN ----------KUNSTNAGELVERwIJDERAAR/
TIP REMOVER

1.

PRODUCTbESChRIJVING

Voor het verwijderen van acryl kunstnagels, gel kunstnagels, tips of tiplijm van natuurlijke nagels.

2. INGREDIëNTEN

bekijk het etiket voor de samenstelling van het product.

3. GEVAARASPECTEN

Mogelijk licht ontvlambaar (afhankelijk van de samenstelling).
Schadelijk voor de gezondheid bij opname door de mond
Irriterend in de ogen

herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

4. EERSTE-hULPMAATREGELEN

- OGEN: Eerst langdurig spoelen met veel water (15 minuten of langer) en indien mogelijk contactlenzen verwijderen. Arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- hUID: huid met water en zeep afspoelen. Verontreinigde kleding verwijderen. Raadpleeg de huisarts bij aanhoudende irritaties en toon de verpakking of het etiket.

- INTENSIEF INADEMEN: Persoon in de frisse lucht brengen. bij aanhoudende klachten (hoesten, benauwdheid)
een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- INSLIKKEN: Niet laten braken. Mond laten spoelen en één glas water drinken. Arts raadplegen en verpakking of
etiket tonen.

5. bRAND

Alle blusmiddelen zijn toegestaan.

6. OPSLAG

VVan koel tot kamertemperatuur en droog bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren in een goed af-

gesloten verpakking.

7. OPRUIMEN EN AFVAL

Niet door de gootsteen spoelen. bij morsen opnemen met een (wegwerp)tissue. houd productresten in originele

verpakking apart en voer deze af volgens gemeentelijke richtlijnen.
Draag handschoenen tijdens het schoonmaken.

8. OPMERKINGEN

Volg de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen bij het product.
buiten bereik van kinderen bewaren.

Contact met de huid en ogen vermijden.

Indien licht ontvlambaar verwijderd houden van ontstekingsbronnen, warmtebronnen en niet roken.
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PRODUCTbLAD

12 REINIGINGSPRODUCTEN -----------------NAGELLAKREMOVER

(MET EN ZONDER ACETON)

1.

PRODUCTbESChRIJVING

Voor het verwijderen van nagellak.

2. INGREDIëNTEN

bekijk het etiket voor de samenstelling van het product.

3. GEVAARASPECTEN
Licht ontvlambaar.

Schadelijk voor de gezondheid bij opname door de mond.
Irriterend in de ogen.

herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

4. EERSTE-hULPMAATREGELEN

- OGEN: Eerst langdurig spoelen met veel water (15 minuten of langer) en indien mogelijk contactlenzen verwijderen. Arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- hUID: huid met water en zeep afspoelen. Verontreinigde kleding verwijderen. Raadpleeg de huisarts bij aanhoudende irritaties en toon de verpakking of het etiket.

- INTENSIEF INADEMEN: Persoon in de frisse lucht brengen. bij aanhoudende klachten (hoesten, benauwdheid)
een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- INSLIKKEN: Niet laten braken. Mond laten spoelen en één glas water drinken. Arts raadplegen en verpakking of
etiket tonen.

5. bRAND

Koolstofdioxide-, poeder- of waterblusser met een spuitstraal. Grote branden met een schuim- of waterblusser

bestrijden.

6. OPSLAG

Van koel tot kamertemperatuur bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Opslaan in de gesloten ori-

ginele verpakking.

7. OPRUIMEN EN AFVAL

Niet door de gootsteen spoelen. bij morsen opnemen met een (wegwerp)tissue. houd productresten in originele

verpakking apart en voer deze af volgens gemeentelijke richtlijnen.

8. OPMERKINGEN

Volg de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen bij het product.
buiten bereik van kinderen bewaren.

Contact met huid en ogen vermijden.
Flesje goed sluiten na gebruik.

Product is mogelijk ontvlambaar. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen, warmtebronnen en niet roken.
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PRODUCTbLAD

13 REINIGINGSPRODUCTEN ---------------NAGELLAKVERDUNNER
1.

PRODUCTbESChRIJVING

Voor het verdunnen van dik geworden nagellak.

2. INGREDIëNTEN

bekijk het etiket voor de samenstelling van het product.

3. GEVAARASPECTEN
Licht ontvlambaar.

Schadelijk voor de gezondheid bij opname door de mond.
Irriterend in de ogen.

herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

4. EERSTE-hULPMAATREGELEN

- OGEN: Eerst langdurig spoelen met veel water (15 minuten of langer) en indien mogelijk contactlenzen verwijderen. Arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- hUID: huid met water en zeep afspoelen. Verontreinigde kleding verwijderen. Raadpleeg de huisarts bij aanhoudende irritaties en toon de verpakking of het etiket.

- INTENSIEF INADEMEN: Persoon in de frisse lucht brengen. bij aanhoudende klachten (hoesten, benauwdheid)
een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- INSLIKKEN: Niet laten braken. Mond laten spoelen en een glas water drinken. Arts raadplegen en verpakking of
etiket tonen.

5. bRAND

Alle blusmiddelen zijn toegestaan.

6. OPSLAG

Van koel tot kamertemperatuur en droog bewaren. Verpakking goed afsluiten na gebruik.

7. OPRUIMEN EN AFVAL

Niet door de gootsteen spoelen. bij morsen opnemen met een (wegwerp)tissue. Draag handschoenen bij schoon-

maakwerkzaamheden.

houd productresten in originele verpakking apart en voer deze af volgens gemeentelijke richtlijnen.

8. OPMERKINGEN

Volg de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen bij het product.
buiten bereik van kinderen bewaren.

Contact met huid en ogen vermijden.

Kan kunststof oppervlakten aantasten.

Mogelijk licht ontvlambaar is licht ontvlambaar. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen, warmtebronnen en

niet roken.
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PRODUCTbLAD

14 REINIGINGSPRODUCTEN---------------NAGELPLAATREINIGER/
NAGELPLAATONTVETTER

1.

PRODUCTbESChRIJVING

Voor een goede hechting van nagellak en kunstnagelproducten op de natuurlijke nagel. Uitsluitend voor professio-

neel gebruik.

2. INGREDIëNTEN

Licht ontvlambaar.

3. GEVAARASPECTEN

Mogelijk licht ontvlambaar (afhankelijk van de samenstelling).
Schadelijk bij opname door de mond.

Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

Kan overgevoeligheidsreacties veroorzaken bij contact met de huid.

4. EERSTE-hULPMAATREGELEN

- OGEN: Eerst langdurig spoelen met veel water (15 minuten of langer) en indien mogelijk contactlenzen verwijderen. Arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- hUID: huid met water en zeep afspoelen. Verontreinigde kleding verwijderen. Raadpleeg de huisarts bij aanhoudende irritaties en toon de verpakking of het etiket.

- INTENSIEF INADEMEN: Persoon in de frisse lucht brengen. bij aanhoudende klachten (hoesten, benauwdheid)
een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- INSLIKKEN: Niet laten braken. Mond laten spoelen en een glas water drinken. Arts raadplegen en verpakking of
etiket tonen.

5. bRAND

Alle blusmiddelen zijn toegestaan.

6. OPSLAG

Van koel tot kamertemperatuur en droog bewaren. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

7. OPRUIMEN EN AFVAL

Niet door de gootsteen spoelen. bij morsen opnemen met een (wegwerp)tissue. houd productresten in originele

verpakking apart en voer deze af volgens gemeentelijke richtlijnen.

8. OPMERKINGEN

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Volg de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen bij het product.
buiten bereik van kinderen bewaren.

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen, warmtebronnen en niet roken.
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PRODUCTbLAD

15 REINIGINGSPRODUCTEN -----------------------TIPbLENDER
1.

PRODUCTbESChRIJVING

Voor het in blenden en egaliseren van de overgang tussen de nagel en plastic nailtips.

2. INGREDIëNTEN

bekijk het etiket voor de samenstelling van het product.

3. GEVAARASPECTEN
Licht ontvlambaar.

Schadelijk voor de gezondheid bij opname door de mond.
Irriterend in de ogen.

herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

4. EERSTE-hULPMAATREGELEN

- OGEN: Eerst langdurig spoelen met veel water (15 minuten of langer) en indien mogelijk contactlenzen verwijderen. Arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- hUID: huid met water en zeep afspoelen. Verontreinigde kleding verwijderen. Raadpleeg de huisarts bij aanhoudende irritaties en toon de verpakking of het etiket.

- INTENSIEF INADEMEN: Persoon in de frisse lucht brengen. bij aanhoudende klachten (hoesten, benauwdheid)
een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- INSLIKKEN: Niet laten braken. Mond laten spoelen en een glas water drinken. Arts raadplegen en verpakking of
etiket tonen.

5. bRAND

Alle blusmiddelen zijn toegestaan.

6. OPSLAG

Van koel tot kamertemperatuur en droog bewaren. Niet blootstellen aan direct zonlicht. In originele verpakking

opslaan. Op een goed geventileerde plaats opslaan.

7. OPRUIMEN EN AFVAL

bij morsen opnemen met een (wegwerp)tissue, indien dit niet meer mogelijk is verwijderen met nagellak remover.

Niet door de gootsteen spoelen. houd productresten in originele verpakking apart en voer deze af volgens gemeentelijke richtlijnen. Draag handschoenen tijdens het schoonmaken.

8. OPMERKINGEN

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Volg de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen bij het product.
buiten bereik van kinderen bewaren.

Contact met ogen en huid vermijden.
Flesje goed sluiten na gebruik.

Mogelijk licht ontvlambaar. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen, warmtebronnen en niet roken.
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PRODUCTbLAD

16 NAGELVERZORGENDE PRODUCTEN -------------bASE COAT
1.

PRODUCTbESChRIJVING

basislak die dient als ondergrond voor het opbrengen van nagellak.

2. INGREDIëNTEN

bekijk het etiket voor de samenstelling van het product.

3. GEVAARASPECTEN

Mogelijk lichtontvlambaar (afhankelijk van de samenstelling).
Irriterend in de ogen en op de huid.

herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

4. EERSTE-hULPMAATREGELEN

- OGEN: Eerst langdurig spoelen met veel water (15 minuten of langer) en indien mogelijk contactlenzen verwijderen. Arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- hUID: bij irritatie base coat verwijderen met nagellak remover. Raadpleeg de huisarts bij aanhoudende irritaties
en toon de verpakking of het etiket.

- INTENSIEF INADEMEN: Persoon in de frisse lucht brengen. bij aanhoudende klachten (hoesten, benauwdheid)
een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- INSLIKKEN: Niet laten braken. Mond laten spoelen en een glas water drinken. Arts raadplegen en verpakking of
etiket tonen.

5. bRAND

Alle blusmiddelen zijn toegestaan.

6. OPSLAG

Van koel tot kamertemperatuur en droog bewaren.

7. OPRUIMEN EN AFVAL

Gebruik een (wegwerp)tissue om het gemorste op te nemen, indien dit niet meer mogelijk is, verwijderen met

nagellak remover. Niet door de gootsteen spoelen. Draag handschoenen bij het schoonmaken.

houd productresten in originele verpakking apart en voer deze af volgens gemeentelijke richtlijnen.

8. OPMERKINGEN

Volg de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen bij het product.
Flesje goed sluiten na gebruik.

buiten bereik van kinderen houden.

Indien licht ontvlambaar verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet roken.

bij langdurig contact met de huid kan tosylamide/formaldehyde resin overgevoeligheid veroorzaken. Een allergie

voor deze stof geeft zelden eczeem rondom de nagels maar komt meestal tot uiting als eczeem in de hals en aan
de oogleden. Mocht je deze reactie waarnemen, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met
uw huisarts.
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PRODUCTbLAD

17 NAGELVERZORGENDE PRODUCTEN -------------NAGELLAK
1.

PRODUCTbESChRIJVING

Voor het kleuren van nagels. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen kleur/transparante lak, crème- en

parellack.

2. INGREDIëNTEN

bekijk het etiket voor de samenstelling van het product.

3. GEVAARASPECTEN

Mogelijk lichtontvlambaar (afhankelijk van de samenstelling).
Kan irriterend zijn in ogen, luchtwegen en op de huid.

4. EERSTE-hULPMAATREGELEN

- OGEN: Eerst langdurig spoelen met veel water (15 minuten of langer) en indien mogelijk contactlenzen verwijderen. Arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- hUID: bij irritatie nagellak verwijderen met nagellak remover. Raadpleeg de huisarts bij aanhoudende irritaties
en toon de verpakking of het etiket.

- INTENSIEF INADEMEN: Persoon in de frisse lucht brengen. bij aanhoudende klachten (hoesten, benauwdheid)
een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- INSLIKKEN: Niet laten braken. Mond laten spoelen en één glas water drinken. Arts raadplegen en verpakking of
etiket tonen.

5. bRAND

Koolstofdioxide-, poeder- of waterblusser met spuitstraal. bij een grotere branden een schuimblusser of sproei-

water gebruiken.

6. OPSLAG

Van koel tot kamertemperatuur en droog bewaren. Flesje goed sluiten na gebruik.

7. OPRUIMEN EN AFVAL

Niet door de gootsteen spoelen. bij morsen opnemen met een (wegwerp)tissue, indien dit niet meer mogelijk is

verwijderen met nagellak remover.

8. OPMERKINGEN

Volg de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen bij het product.
Flesje sluiten na gebruik.

Indien licht ontvlambaar verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet roken.

bij langdurig contact met de huid kan de tosylamide/formaldehyde resin overgevoeligheid veroorzaken. Een allergie

voor deze stof geeft zelden eczeem rondom de nagels maar komt meestal tot uiting als eczeem in de hals en aan
de oogleden. Mocht je deze reactie waarnemen, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met
uw huisarts.
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PRODUCTbLAD

18 NAGELVERZORGENDE PRODUCTEN ------NAGELVERSTEVIGER
1.

PRODUCTbESChRIJVING

Transparante lak ter versteviging en verharding van natuurlijke nagels.

2. INGREDIëNTEN

bekijk het etiket voor de samenstelling van het product.

3. GEVAARASPECTEN

Mogelijk lichtontvlambaar (afhankelijk van de samenstelling).

4. EERSTE-hULPMAATREGELEN

- OGEN: Eerst langdurig spoelen met veel water (15 minuten of langer) en indien mogelijk contactlenzen verwijderen. Arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- hUID: bij irritatie nagelversteviger verwijderen met nagellak remover. Raadpleeg de huisarts bij aanhoudende
irritaties en toon de verpakking of het etiket.

- INTENSIEF INADEMEN: Persoon in de frisse lucht brengen. bij aanhoudende klachten (hoesten, benauwdheid)
een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- INSLIKKEN: Niet laten braken. Mond laten spoelen en een glas water drinken. Arts raadplegen en verpakking of
etiket tonen.

5. bRAND

Alle blusmiddelen zijn toegestaan.

6. OPSLAG

Van koel tot kamertemperatuur en droog bewaren.

7. OPRUIMEN EN AFVAL

Gebruik een (wegwerp)tissue om het gemorste op te nemen, indien dit niet meer mogelijk is, verwijderen met

nagellak remover. Niet door de gootsteen spoelen.

8. OPMERKINGEN

Volg de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen bij het product.
Niet roken.

Flesje goed sluiten na gebruik.

Indien licht ontvlambaar verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet roken.

bij langdurig contact met de huid kan de tosylamide/formaldehyde resin overgevoeligheid veroorzaken. Een allergie

voor deze stof geeft zelden eczeem rondom de nagels maar komt meestal tot uiting als eczeem in de hals en aan
de oogleden. Mocht je deze reactie waarnemen, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met
uw huisarts.
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PRODUCTbLAD

19 NAGELVERZORGENDE PRODUCTEN ------------RIDGEFILLER
1.

PRODUCTbESChRIJVING

Dikke basislak die oneﬀenheden en groeven in de natuurlijke nagel opvult.

2. INGREDIëNTEN

bekijk het etiket voor de samenstelling van het product.

3. GEVAARASPECTEN

Mogelijk lichtontvlambaar (afhankelijk van de samenstelling).
Irriterend in de ogen en op de huid.

herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

4. EERSTE-hULPMAATREGELEN

- OGEN: Eerst langdurig spoelen met veel water (15 minuten of langer) en indien mogelijk contactlenzen verwijderen. Arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- hUID: bij irritatie ridgeﬁller verwijderen met nagellak remover. Raadpleeg de huisarts bij aanhoudende irritaties
en toon de verpakking of het etiket.

- INTENSIEF INADEMEN: Persoon in de frisse lucht brengen. bij aanhoudende klachten (hoesten, benauwdheid)
een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- INSLIKKEN: Niet laten braken. Mond laten spoelen en een glas water drinken. Arts raadplegen en verpakking of
etiket tonen.

5. bRAND

Alle blusmiddelen zijn toegestaan.

6. OPSLAG

Van koel tot kamertemperatuur en droog bewaren.

7. OPRUIMEN EN AFVAL

Gebruik een (wegwerp)tissue om het gemorste op te nemen, indien dit niet meer mogelijk is, verwijderen met

nagellak remover. Niet door de gootsteen spoelen.

houd productresten in originele verpakking apart en voer deze af volgens gemeentelijke richtlijnen.

8. OPMERKINGEN

Volg de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen bij het product.
Flesje goed sluiten na gebruik.

buiten bereik van kinderen houden.

Indien licht ontvlambaar verwijderd houden van ontstekingsbronnen, warmtebronnen en niet roken.

bij langdurig contact met de huid kan de tosylamide/formaldehyde resin overgevoeligheid veroorzaken. Een allergie

voor deze stof geeft zelden eczeem rondom de nagels maar komt meestal tot uiting als eczeem in de hals en aan
de oogleden. Mocht je deze reactie waarnemen, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met
uw huisarts.
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PRODUCTbLAD

20 NAGELVERZORGENDE PRODUCTEN -------------TOP COAT
1.

PRODUCTbESChRIJVING

Sneldrogende) lak ter bescherming van de nagellak.

2. INGREDIëNTEN

bekijk het etiket voor de samenstelling van het product.

3. GEVAARASPECTEN

Mogelijk lichtontvlambaar (afhankelijk van de samenstelling).
Irriterend in de ogen en op de huid.

herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

4. EERSTE-hULPMAATREGELEN

- OGEN: Eerst langdurig spoelen met veel water (15 minuten of langer) en indien mogelijk contactlenzen verwijderen. Arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- hUID: bij irritatie top coat verwijderen met nagellak remover. Raadpleeg de huisarts bij aanhoudende irritaties
en toon de verpakking of het etiket.

- INTENSIEF INADEMEN: Persoon in de frisse lucht brengen. bij aanhoudende klachten (hoesten, benauwdheid)
een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- INSLIKKEN: Niet laten braken. Mond laten spoelen en een glas water drinken. Arts raadplegen en verpakking of
etiket tonen.

5. bRAND

Alle blusmiddelen zijn toegestaan.

6. OPSLAG

Van koel tot kamertemperatuur en droog bewaren.

7. OPRUIMEN EN AFVAL

Gebruik een (wegwerp)tissue om het gemorste op te nemen, indien dit niet meer mogelijk is verwijderen met

nagellak remover. Niet door de gootsteen spoelen.

houd productresten in originele verpakking apart en voer deze af volgens gemeentelijke richtlijnen.

8. OPMERKINGEN

Volg de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen bij het product.
Flesje goed sluiten na gebruik.

buiten bereik van kinderen houden.

Indien licht ontvlambaar verwijderd houden van ontstekingsbronnen, warmtebronnen en niet roken.

bij langdurig contact met de huid kan de tosylamide/formaldehyde resin overgevoeligheid veroorzaken. Een allergie

voor deze stof geeft zelden eczeem rondom de nagels maar komt meestal tot uiting als eczeem in de hals en aan
de oogleden. Mocht je deze reactie waarnemen, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met
uw huisarts.
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PRODUCTbLAD

21 NAGELVERZORGENDE PRODUCTEN ----NAGELRIEMOPLOSSER
1.

PRODUCTbESChRIJVING

Alkalische oplossing (ph > 10), voor het verwijderen van losse velletjes bij de nagelriemen.

2. INGREDIëNTEN

bekijk het etiket voor de samenstelling van het product.

3. GEVAARASPECTEN

bevat een alkalische stof.

Aanraking met de ogen vermijden.
Gevaar voor blindheid.

Schadelijk voor de gezondheid bij opname door de mond.
Irriterend in de ogen, op de huid en in de luchtwegen.

4. EERSTE-hULPMAATREGELEN

- OGEN: Eerst langdurig spoelen met veel water (15 minuten of langer) en indien mogelijk contactlenzen verwijderen. Arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- hUID: huid met water en zeep afspoelen. Verontreinigde kleding verwijderen. Raadpleeg de huisarts bij aanhoudende irritaties en toon de verpakking of het etiket.

- INTENSIEF INADEMEN: Persoon in de frisse lucht brengen. bij aanhoudende klachten (hoesten, benauwdheid)
een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- INSLIKKEN: Niet laten braken. Mond laten spoelen en een glas water drinken. Arts raadplegen en verpakking of
etiket tonen.

5. bRAND

Alle blusmiddelen zijn toegestaan.

6. OPSLAG

Van koel tot kamertemperatuur en droog bewaren.

7. OPRUIMEN EN AFVAL

bij morsen opnemen met een (wegwerp)tissue. houd productresten in originele verpakking apart en voer deze af

volgens de gemeentelijke richtlijnen.

8. OPMERKINGEN

Volg de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen bij het product.
buiten bereik van kinderen bewaren.

Contact met ogen en gezicht vermijden. Niet op beschadigde huid aanbrengen.
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PRODUCTbLAD

22 NAGELVERZORGENDE PRODUCTEN ---------NAGELwIT STIFT
1.

PRODUCTbESChRIJVING

Product met kleurstoﬀen, vulmiddel en bindmiddel in de vorm van een stift voor het kleuren van de onderkant

van de nagel.

2. INGREDIëNTEN

bekijk het etiket voor de samenstelling van het product.

3. GEVAARASPECTEN
Geen

4. EERSTE-hULPMAATREGELEN

- OGEN: Eerst langdurig spoelen met veel water (15 minuten of langer) en indien mogelijk contactlenzen verwijderen. Arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- INSLIKKEN: Niet laten braken. Mond laten spoelen en een glas water drinken. Arts raadplegen en verpakking of
etiket tonen.

5. bRAND

Alle blusmiddelen zijn toegestaan.

6. OPSLAG

Van koel en droog bewaren.

7. OPRUIMEN EN AFVAL

houd productresten in originele verpakking apart en voer deze af volgens de gemeentelijke richtlijnen.

8. OPMERKINGEN

Volg de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen bij het product.
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PRODUCTbLAD

23 NAGELVERZORGENDE PRODUCTEN -------DROGENDE SPRAy

(SPUITbUS)

1.

PRODUCTbESChRIJVING

Drogende spray voor het drogen van nagellak. Geen doorharding, maar drogen van het oppervlak.

2. INGREDIëNTEN

bekijk het etiket voor de samenstelling van het product.

3. GEVAARASPECTEN
Licht ontvlambaar.

Explosiegevaar bij brand (houder onder druk).
Irriteert in de ogen.

herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

4. EERSTE-hULPMAATREGELEN

- OGEN: Eerst langdurig spoelen met veel water (15 minuten of langer) en indien mogelijk contactlenzen verwijderen. Arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- hUID: huid met water en zeep afspoelen. Verontreinigde kleding verwijderen. Raadpleeg de huisarts bij aanhoudende irritaties en toon de verpakking of het etiket.

- INTENSIEF INADEMEN: Persoon in de frisse lucht brengen. bij aanhoudende klachten (hoesten, benauwdheid)
een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

5. bRAND

Alle blusmiddelen zijn toegestaan. Informeer de brandweer over de aanwezigheid van spuitbussen. bij verhitting

komen er licht-ontvlambare dampen vrij die explosief kunnen zijn.

6. OPSLAG

Van koel tot kamertemperatuur bewaren. houder onder druk. beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan

een hogere temperatuur dan 50º C. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.

7. OPRUIMEN EN AFVAL

Alleen lege verpakkingen wegwerpen. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. houd productresten in ori-

ginele verpakking apart en voer deze af volgens gemeentelijke richtlijnen.

8. OPMERKINGEN

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Volg de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen bij het product.
buiten het bereik van kinderen bewaren.

Voorkom inademen, voorkom contact met de ogen.

Niet spuiten in de richting van een vlam of gloeiend voorwerp.

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen, warmtebronnen en niet roken.
Zorg voor voldoende ventilatie.
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PRODUCTbLAD

24 NAGELVERZORGENDE PRODUCTEN -------DROGENDE SPRAy

(POMPSPRAy)

1.

PRODUCTbESChRIJVING

Drogende spray voor het drogen van nagellak. Geen doorharding, maar drogen van het oppervlak.

2. INGREDIëNTEN

bekijk het etiket voor de samenstelling van het product.

3. GEVAARASPECTEN
Licht ontvlambaar

Irriteert in de ogen en op de huid.

herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

4. EERSTE-hULPMAATREGELEN

- OGEN: Eerst langdurig spoelen met veel water (15 minuten of langer) en indien mogelijk contactlenzen verwijderen. Arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- hUID: huid met water en zeep afspoelen. Verontreinigde kleding verwijderen. Raadpleeg de huisarts bij aanhoudende irritaties en toon de verpakking of het etiket.

- INTENSIEF INADEMEN: Persoon in de frisse lucht brengen. bij aanhoudende klachten (hoesten, benauwdheid)
een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- INSLIKKEN: Niet laten braken. Mond laten spoelen en een glas water drinken. Arts raadplegen en verpakking of
etiket tonen.

5. bRAND

Alle blusmiddelen zijn toegestaan.

6. OPSLAG

Opslaan in gesloten originele verpakking. Van koel tot kamertemperatuur bewaren.

7. OPRUIMEN EN AFVAL

Gebruik een (wegwerp)tissue om het gemorste op te nemen. Niet door de gootsteen spoelen. Draag handschoenen

tijdens het schoonmaken. houd productresten in originele verpakking apart en voer deze af volgens gemeentelijke
richtlijnen.

8. OPMERKINGEN

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Volg de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen bij het product.
buiten het bereik van kinderen bewaren.
Contact met de huid vermijden.

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen, warmtebronnen en niet roken.
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PRODUCTbLAD

25 NAGELVERZORGENDE PRODUCTEN----------------GELLAK
1.

PRODUCTbESChRIJVING

Gellak is een langhoudend soak oﬀ systeem (te verwijderen door het 5-10 minuten te weken in aceton). Deze vorm

van nagelverzorging wordt gebruikt om de natuurlijke nagel te verfraaien en te verstevigen. De gellak is een trans-

parante gel die, snel droogt en veel glans geeft. De gellak moet dun en eventueel in meerdere lagen worden aan-

gebracht op de nagels. Na het aanbrengen droogt de lak binnen 2 minuten onder UV-licht en binnen 1 minuut
onder een LED-lamp. Soms wordt nagellak kort gedroogd onder UV-licht zodat de lak niet in de nagelriemen loopt.

Dit is niet mogelijk met gellak; deze moet alrijd minimaal 20 seconden onder de lamp drogen. Schud de gellak
voor gebruik.

2. INGREDIëNTEN

bekijk het etiket voor de samenstelling van het product.

3. GEVAARASPECTEN

Mogelijk licht ontvlambaar (afhankelijk van de samenstelling). Niet bloostellen aan licht of warmte.
Schadelijk bij opname door de mond.

Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

Kan overgevoeligheidsreacties veroorzaken bij contact met de huid.

4. EERSTE-hULPMAATREGELEN

- OGEN: Eerst langdurig spoelen met veel water (15 minuten of langer), regelmatig knipperen en indien mogelijk
contactlenzen verwijderen. Arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- hUID: huid met water en zeep afspoelen (15 minuten). Verontreinigde kleding verwijderen. Raadpleeg de huisarts bij aanhoudende irritaties en toon de verpakking of het etiket.

- INTENSIEF INADEMEN: Persoon in de frisse lucht brengen. bij aanhoudende klachten (hoesten, benauwdheid)
een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- INSLIKKEN: Niet laten braken. Mond laten spoelen en één glas water drinken. Arts raadplegen en verpakking of
etiket tonen.

5. bRAND

Alle blusmiddelen zijn toegestaan.

6. OPSLAG

Van koel tot kamertemperatuur en droog bewaren. Product in het donker bewaren. Opslaan in de originele gesloten

verpakking. Op een goed geventileerde plaats bewaren. het product mag bij opslag niet bevriezen.

7. OPRUIMEN EN AFVAL

Niet door de gootsteen spoelen. bij morsen opnemen met een (wegwerp)tissue. houd productresten in originele

verpakking apart en voer deze af volgens gemeentelijke richtlijnen.

8. OPMERKINGEN

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Volg de gebruiksaanwijzing en de waarschuwingen bij het product.
buiten bereik van kinderen bewaren.

Tast geverfde oppervlakten en rubbers aan.

Indien licht ontvlambaar verwijderd houden van ontstekingsbronnen, warmtebronnen en niet roken.
Aanraking met de ogen en huid vermijden.
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PRODUCTbLAD

26 REINIGENDE PRODUCTEN ----------------------hANDZEEP

(ZONDER wATER)

1.

PRODUCTbESChRIJVING

Voor het reinigen van de handen.

2. INGREDIëNTEN

bekijk het etiket voor de samenstelling van het product.

3. GEVAARASPECTEN

Mogelijk licht ontvlambaar (afhankelijk van de samenstelling)

4. EERSTE-hULPMAATREGELEN

- OGEN: Eerst langdurig spoelen met veel water (15 minuten of langer) en indien mogelijk contactlenzen verwijderen. Arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- INSLIKKEN: Niet laten braken. Mond laten spoelen en een glas water drinken. Arts raadplegen en verpakking of
etiket tonen.

5. bRAND

Alle blusmiddelen zijn toegestaan.

6. OPSLAG

bij kamertemperatuur bewaren.

7. OPRUIMEN EN AFVAL

het gemorste opnemen met een (wegwerp) tissue.

8. OPMERKINGEN

Volg de gebruiksaanwijzing bij het product.

Indien licht ontvlambaar verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet roken.
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PRODUCTbLAD

27 REINIGENDE PRODUCTEN ----VLOEISTOF VOOR DESINFECTEREN

VAN hANDEN

1.

PRODUCTbESChRIJVING

Voor het desinfecteren van de handen. Dit product is geen cosmetica product maar een biocide. Deze producten

zijn te herkennen aan het toelatingsnummer op het product.

2. INGREDIëNTEN

bekijk het etiket voor de samenstelling van het product.

3. GEVAARASPECTEN

Mogelijk licht ontvlambaar (afhankelijk van de samenstelling).

4. EERSTE-hULPMAATREGELEN

- OGEN: Eerst langdurig spoelen met veel water (15 minuten of langer) en indien mogelijk contactlenzen verwijderen. Arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- hUID: huid met water en zeep afspoelen. Verontreinigde kleding verwijderen. Raadpleeg de huisarts bij aanhoudende irritaties en toon de verpakking of het etiket.

- INSLIKKEN: Niet laten braken. Mond laten spoelen en een glas water drinken. Arts raadplegen en verpakking of
etiket tonen.

5. bRAND

Alle blusmiddelen zijn toegestaan.

6. OPSLAG

Van koel tot kamertemperatuur en droog bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

7. OPRUIMEN EN AFVAL

Gebruik een (wegwerp)tissue om het gemorste op te nemen. Niet door de gootsteen spoelen. houd productresten

in originele verpakking apart en voer deze af volgens gemeentelijke richtlijnen.

8. OPMERKINGEN

Volg de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen bij het product.
buiten bereik van kinderen bewaren.
Contact met ogen vermijden.

Product niet gebruiken op kapotte huid of huid met uitslag.

Indien licht ontvlambaat verwijderd houden van ontstekingsbronnen, warmtebronnen en niet roken.
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PRODUCTbLAD

28 OVERIGE PRODUCTEN -------------------------NAGELLIJM
1.

PRODUCTbESChRIJVING

Lijm voor het bevestigen van tips. Geen cosmetica product.

2. INGREDIëNTEN

bekijk het etiket voor de samenstelling van het product.

3. GEVAARASPECTEN

Mogelijk licht ontvlambaar, afhankelijk van de samenstelling.
Irriterend voor de ogen, ademhalingswegen en de huid.

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Gevaarlijk, bevat Cyanoacrylate. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en ogen vast.

4. EERSTE-hULPMAATREGELEN

- OGEN: wanneer de oogleden aan elkaar geplakt zijn, of een ooglid aan het oog zelf: spoel dan voorzichtig met
warm water en verbind het oog met gaasverband. Arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. binnen 1 tot
4 dagen zal de lijm vanzelf loslaten. Probeer niet het oog open te trekken. Laat het oog zichzelf op natuurlijke

wijze schoonmaken. Indien de lijm op het oog zelf zit zal het zich niet aan het oog vasthechten, maar zal na een
aantal uren vanzelf loslaten. Doordat het oog hevig gaat tranen spoelt de lijm vanzelf weg.

- hUID: weken in warm water met zeep. Verontreinigde kleding verwijderen. Pel of rol de lijm van de huid indien
nodig met een bot voorwerp (bijv. een potlood of het handvat van een lepel). Probeer niet de lijm er in een keer
vanaf te trekken. Raadpleeg de huisarts bij aanhoudende irritaties en toon de verpakking of het etiket.

- INTENSIEF INADEMEN: Persoon in de frisse lucht brengen. bij aanhoudende klachten (hoesten, benauwdheid)
een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- INSLIKKEN: Inslikken is bijna onmogelijk, wel kan er lijm op de lippen of in de mond terecht komen. Met veel
warm water proberen de lippen van elkaar te krijgen. Probeer in geen geval de lippen uit elkaar te trekken, pers
of rol de lippen uit elkaar. Lijm in de mond verhard en blijft in de mond plakken. Door het speeksel laat de lijm
in 1 of 2 dagen los. Arts raadplegen en verpakking of etiket. tonen.

5. bRAND

Alle blusmiddelen zijn toegestaan.

6. OPSLAG

Van koel tot kamertemperatuur en droog bewaren. Niet blootstellen aan direct zonlicht. Op een goed geventileerde

plaats bewaren. Om uitharden van het product te voorkomen verpakking goed sluiten na gebruik.

7. OPRUIMEN EN AFVAL

Als de lijm opgedroogd is van de ondergrond afschrapen.

houd productresten in originele verpakking apart en voer deze af volgens gemeentelijke richtlijnen.

8. OPMERKINGEN

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Volg de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen bij het product.
buiten bereik van kinderen houden.
Aanraking met de huid vermijden.

Mogelijke licht ontvlambaar. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen, warmtebronnen en niet roken.
Voor uitgebreide informatie raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad van uw leverancier bij dit product.
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PRODUCTbLAD

29 OVERIGE PRODUCTEN -------TAFEL- EN GEREEDSChAPSREINIGER
1.

PRODUCTbESChRIJVING

Voor het reinigen van gereedschap en tafel. Dit product is geen cosmeticaproduct.

2. INGREDIëNTEN

bekijk het etiket voor de samenstelling van het product.

3. GEVAARASPECTEN
Licht ontvlambaar.

Schadelijk voor de gezondheid bij opname door de mond.
Irriterend in de ogen en op de huid.

herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

4. EERSTE-hULPMAATREGELEN

- OGEN: erst langdurig spoelen met veel water (15 minuten of langer) en indien mogelijk contactlenzen verwijderen. Arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- hUID: huid met water en zeep afspoelen. Verontreinigde kleding verwijderen. Raadpleeg de huisarts bij aanhoudende irritaties en toon de verpakking of het etiket.

- INTENSIEF INADEMEN: Persoon in de frisse lucht brengen. bij aanhoudende klachten (hoesten, benauwdheid)
een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

- INSLIKKEN: Niet laten braken. Mond laten spoelen en een glas water drinken. Arts raadplegen en verpakking of
etiket tonen.

5. bRAND

Alle blusmiddelen zijn toegestaan.

6. OPSLAG

Van koel tot kamertemperatuur en droog bewaren. In goed gesloten originele verpakking bewaren.

7. OPRUIMEN EN AFVAL

bij morsen opnemen met een (wegwerp)tissue. Niet door de gootsteen spoelen. houd productresten in originele

verpakking apart en voer deze af volgens gemeentelijke richtlijnen.

8. OPMERKINGEN

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Volg de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen bij het product.
buiten bereik van kinderen bewaren.

Contact met ogen en huid vermijden.

Indien licht ontvlambaar verwijderd houden van ontstekingsbronnen, warmtebronnen en niet roken.

Voor uitgebreide informatie raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad van uw leverancier bij dit product.
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NATIONAAL VERGIFTIGINGEN INFORMATIE CENTRUM
door de arts te Verstrekken informatie bij een informatieVerzoek aan het nationaal Vergiftigingen informatie centrum.
het NVIC, het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, is 7 dagen per week, 24 uur per dag, bereikbaar voor artsen
met vragen over vergiftigingen. Om de juiste informatie over het te verwachten klinische beeld en de behandeling te
kunnen verstrekken, is het noodzakelijk zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn over onderstaande zaken:
-

leeftijd van de patiënt

-

naam van het product

-

lichaamsgewicht van de patiënt
de ingrediëntenlijst van het product (deze staat op het etiket)

na inslikken: ingenomen (geschatte) hoeveelheid/concentratie

na inademing/huid/oogcontact: concentratie/duur van de blootstelling
tijdstip van inslikken/blootstelling

waargenomen symptomen en wanneer ontstaan

reeds ingestelde therapie (bijvoorbeeld eerste-hulpmaatregelen)

Als een arts nodig is, waarschuw deze dan direct en zorg dat je deze informatie aan hem kunt geven. De arts zal indien
nodig contact opnemen met het NVIC.

het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum is alleen voor artsen te bereiken onder telefoonnummer:
(030) 274 88 88. het is niet de bedoeling dat je het NVIC zelf belt.

© 2012 Zeist | Veiligheidsinformatie Nagelproducten is een uitgave van de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) | www.ncv-cosmetica.nl

43

