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1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 

Produktnamn:  Free Shape Crystal Drops 
Försäljningskod/förpackning:  47090506 / 100ml  
 
Tillverkare/leverantör: 
UNICOMPANY S.p.A, Via Pontina Vecchia, km 33.600, Ardea RM, Italien 
Telefonnummer för brådskande samtal till tillverkare: +39 06 91 45 177 
Kontaktperson: 
dninivaggi@unicompany.it 

2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 
Beskrivning:  
Innehåll enligt INCI nomenklatur:  

 Cyclopentasiloxane, Dimethiconol, Parfum [Fragrance], Linum 
usitatissimum (Linseed) seed oil, Pentaclethra macroloba seed oil, 
Cistus monspeliensis extract, Maltodextrin, Hexyl cinnamal, Benzyl 
alcohol, Coumarin, Linalool, Alpha-isomethyl ionone.  

  

 

3. RISKIDENTIFIERING 
Information om kemiska och fysiska risker, möjliga negativa verkningar för människor och 
miljö pga. normal eller felaktig användning av produkten: 
Undvik förtäring, inandning, kontakt med ögonen. 
 

4. FÖRSTA HJÄLPEN 
Allmän information: Kosmetisk produkt utan negativa verkningar och icke-irriterande. 
VERKNINGAR OCH SYMTOM: 
Förtäring:  Inga kända verkningar. 
Hudkontakt:  Kosmetisk produkt utan negativa verkningar och icke-irriterande. 
Kontakt med ögonen:  Den outspädda produkten kan skada hornhinnan. 
Inandning:  Inga kända verkningar. 
FÖRSTA HJÄLPEN ÅTGÄRDER: 
Förtäring:  Framkalla inte kräkning, sök läkarvård och medta produktbladet. 
Hudkontakt:  Kosmetisk produkt utan negativa verkningar och icke-irriterande. Tvätta                    
i rikligt med vatten. 
Kontakt med ögonen:  Vid irritation tvätta med rikligt med vatten i minst 10 minuter. 
Inandning:  Andas frisk luft. Vid allvarliga symtom sök läkarvård. 
 

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 
Lämpliga släckningsmedel:  Koldioxid, nebuliserat vatten. 
 

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 
Förebyggande miljöskyddsåtgärder:  Samla upp rester och hantera enligt lokala föreskrifter.  
 

7. HANTERING OCH LAGRING 
Hantering:   
Inga särskilda åtgärder. Personal som ofta hanterar produkten bör använda skyddshandskar. 
Lagring: 
Allmänna åtgärder: Inga särskilda åtgärder. Förvaras i ett svalt och välventilerat utrymme. 
Krav på förvaringslokal och behållare: 
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Inga särskilda åtgärder. Förvaras i ett svalt och välventilerat utrymme. 
 

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD 
Allmänna försiktighetsåtgärder för arbetsmiljö och personal: Behövs inte. 
 

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 
Fysiskt tillstånd:  Vätska 
Lukt:   Karaktäristisk doft 
Färg:   Färglös 
Kokpunkt:   n/a 
pH:   n/a 
Densitet:   0,95 +/- 0,01 g/ml 
Löslighet:   olöslig i vatten 
 

10. STABILITET OCH REAKTIVITET 
Allmän information om stabilitet och möjliga riskmoment vid lagring och spridning:  
Stabil under normala lagringsförhållanden. 
 

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 
- om produkten och dess beståndsdelar som behövs för korrekt användning och handhavande: 
Det är en kosmetisk produkt som saknar negativa effekter och är varken toxisk eller irriterande 
under normala och förutsägbara användningsvillkor. Felaktig eller överdriven användning kan 
orsaka fenomen som hud- och/eller ögonirritation, eller generera sensibilisering.  
 

12. EKOLOGISK INFORMATION 
Använd enligt normal god arbetspraxis och rekommenderad dosering. Ingen specifik miljöfara. 
Den är biologiskt nedbrytbar. Undvik dock att sprida produkten eller emballage i miljön. 
 

13. AVFALLSHANTERING 
Produktrester och använt förpackningsmaterial hanteras enligt aktuella föreskrifter. 
 

14. TRANSPORTINFORMATION 
Produkten innehåller inga farliga ämnen för väg/järnvägstransport, lufttransport eller 
sjötransport.  
Väg-/järnvägstransport (ADR/RID):  inte klassificerad 
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR):  inte klassificerad 
Sjötransport (IMDG):  inte klassificerad 
 

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 
Klassificering enligt EEG direktiv 1223/2009 om kosmetiska produkter och 1272/2008 om 
klassificering, märkning och paketering av kemikalier: 
Dessa data är baserade på befintlig kunskap. Produkten får inte användas för annat än 
specificerade ändamål. 
 


