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Nehtomania s.r.o. 
Svojsíkova 942/8 
Liberec 1 46001 

Mobil: +420 608 822 744 

E-Mail: info@nehtomania.cz 
Webpage: www.nehtomania.cz  

 
 

Bezpečnostní informace o produktu 
Star shine MANIAC! 

#5029, #5030, #5031 
Barva/zabarvení: Čirá 
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Identifikace nebezpečnosti: 
 

 
 
H315 – Dráždí kůži 
H317 – Může způsobit alergickou reakci 
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. 
H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/  aerosolů. 
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce 
P272 - Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. 
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít 
P302 + 352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Umyjte dostatečným množstvím mýdla a vody 
P305+351+338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Vypláchněte důkladně velkým množstvím vody po 
dobu několika minut. Odstraňte kontaktní čočky je-li to možné. 
P332+313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc 
P337 + 313 – Při podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc 
P362 + 364 – Kontaminovaný oděv svlékněte a vyperte před dalším použítím 
P501 – Ekologicky zlikvidujte 
 
Hazard Identifications:  
 
H315 – Causes Skin irritation 
H317 – May cause an allergic skin reaction 
H319 – Causes serious eye irritation 
H411 – Toxic to aquatic life with long lasting effects 
P261 – Avoid breathing/fume/gas/vapours/spray 
P264 – Wash hands thoroughly after handling 
P272 – Contamined work clothing should not be allowed out of workplace 
P280 – Wear Protective gloves/protective clothing 
P302 + 352 – IF ON SKIN: Wash with plenty of water and soap 
P305+351+338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove 
contact linses if present and easy to do. 
P332+313 – If skin irritation persists: Get medical advice 
P337 + 313 – If eye irritation persists: Get medical advice 
P362 + 364 – Take off contaminated clothing and wash before reuse 
P501 – Dispose of contents to disposal 
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Prosím, přečtěte si následující informace pečlivě! Tento leták obsahuje 
důležité informace a varování! 

 
 

Veškeré UV gely jsou určeny na modeláž umělých nehtů a jen pro VNĚJŠÍ 
použití! 

 
 

Instrukce a varování: 
 
 

ñ Pouze pro profesionální použití 
ñ Uchovávejte mimo dosah dětí 
ñ Skladujte v suchém, chladném a tmavém prostředí, vyhněte se 

přímému slunečnímu záření. 
ñ Prázdné obaly vhazujte do míst k tomu určeným! 
ñ Vyhněte se kontaktu s kůží a oblečením 
ñ Používejte vhodné ochranné pomůcky – rukavice, roušku, ochranné 

brýle. 
ñ Používejte ve větraných prostorech 
ñ Nepolykejte a nevdechujte 
ñ Nepoužívejte na zraněné či bolavé nehty 
ñ V případě kontaktu s očima okamžitě důkladně vypláchněte vodou 

a vyhledejte lékařskou pomoc. 
ñ V případě kontaktu s kůží okamžitě opláchněte proudem vody 
ñ V případě kontaktu s oblečením gel odstraňte čističem a vyperte 

před dalším použitím 
ñ Při požití nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařskou pomoc 
ñ Při nadýchání výjděte na čerstvý vzduch a zůstaňte v klidu. 
ñ Tyto výrobky mohou způsobit alergické reakce 
ñ Tyto výrobky mohou dráždit kůži, oči a sliznice 
ñ V případě alergických reakcí s kůží, přestaňte používat gel a 

vyhledejte lékařskou pomoc. 
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Beipackzettel (Deutsch) 

 
 

Dieser Beipackzettel gilt fu ̈r die UV-Gele. Er entha ̈lt wichtige 
Informationen und Hinweise. Bitte aufbewahren! 

Die UV-Gele du ̈rfen nur zur Herstellung und Verscho ̈nerung der 
ku ̈nstlichen Fingerna ̈gel eingesetzt werden. Nur a ̈ußerlich anwenden! 

Anwendungshinweise und weitere Warnhinweise: 

 

•   Nur fu ̈r gewerblichen/professionellen Anwendung 
•  Darf nicht in die Ha ̈nde von Kindern gelangen 
• Ku ̈hl und trocken lagern, vor Sonnenstrahlung schu ̈tzen 
• Beha ̈lter restlos entleeren und nicht ins Abwasser bzw. Kanalisation 

gelangen lassen 
• KontaktmitHaut,Augen,Kleidungvermeiden 
• Geeignete Schutzkleidung, Handschuhe, Mund- und Augenschutz 

tragen 
• In gut belu ̈fteten Ra ̈umen anwenden 
• Nicht schlucken, nicht inhalieren 
• Bei verletzten oder entzu ̈ndeten Na ̈gel nicht anwenden 
• Bei Beru ̈hrung mit den Augen gru ̈ndlich mit Wasser abspu ̈len und 

sofort Arzt konsultieren 
• Bei Beru ̈hrung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen 
• Bei Beru ̈hrung mit Kleidung, Kleidung entfernen und vor Gebrauch 

waschen 
• Beim Verschlucken kein Erbrechen einleiten und sofort Arzt 

konsultieren 
• Nach Einatmen den Betroffenen an die frische Luft bringen und 

ruhig lagern 
• Kann allergische Reaktionen hervorrufen 
• Kann auf die Haut, die Augen, Schleimha ̈ute und Atmungsorgane 

reizend wirken 
• Bei Auftreten von Hautro ̈tungen oder allergischen Reaktionen 

Kontakt mit dem Produkt sofort einstellen und ggf. Arzt aufsuchen 
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Instruction Leaflet (English) 

 

Please keep this leaflet well! 

 

This leaflet contains important information, instructions and warnings! 

The UV-Gels are for the artificial fingernails and are for external use only! 

Application-instructions and Warnings: 

 

• For professional use only 
• Keep out of reach of children 
• Store in dry, cool and dark places, avoid direct sunlight.  
• Empty container completely and do not empty into drains.  
• Avoid contact with skin, eyes and cloths. 
• Wear suitable protective cloths, gloves, face and eye protection.  
• Useonlyinadequateventilatedrooms. 
• Do not swallow and do not inhale. 
• Do not use on injured or sore fingernails.  
• In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water 

and seek medical advice.  
• In case of contact with skin, wash with soap and plenty water 

immediately. 
• In case of contact with cloths, remove and wash before reuse. 
• If swallowed, do not induce vomiting and seek medical advice 

immediately.  
• If inhaled, remove the person to fresh air and keep at rest.  
• These products may cause allergic reactions.  
• These products may irritate skin, eyes, respiratory systems and 

mucous membranes.  
• In case of allergic reactions with skin, stop using the gels and seek 

medical advice.  

 


