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1. A KOZMETIKUM LEÍRÁSA, ADMINISZTRATÍV ADATOK

A kozmetikai termék neve: Ecowian Narancs-csokik folyékony szappan
Kiszerelési egység (ek):  5000 ml ( menetes kanna, utántöltő)
Forgalmazó: Ecowian Magyarország Kft

Telefon: (36) 30 2911623
E-mail: info@ecowian.hu

A készítmény  nem  veszélyes  keverék,  kozmetikum,  nem  készült  3  éves  kor  alatti 
gyermekeknek,   a kezek általános tisztására kifejlesztett termék.

A termék megfelel a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendeletnek.

Besorolás:  a  kozmetikai  termékek  rendeltetés  szerinti  csoportosítása  alapján  bőrre 
alkalmazandó kozmetikai termékek családjába tartozik, leöblítendő, (rinse-off termék), a 
bőrrel való érintkezés, a tisztító hatás kifejtése után eltávolításra kerül.

Gyártói, belső kód:
A kozmetikum notifikált:

CPNP - Cosmetic Product Notification Portal: szám:

A gyártás technikai adatai:
ÁNTSz bejelentés:
A gyártás minőségbiztosítási rendszere:
Minőségirányítási rendszer: ISO 9001: 2015
SGS által tanúsított, érvényes 2017. május 10.
Felelős személy: : Ecowian Magyarország Kft. 

Cím: H-1025. Budapest, Törökvész lejtő 18/b.

                                     Telefon: (36) 30 2911623
E-mail:  HYPERLINK "mailto:info@ecowian.hu" info@ecowian.hu 

A BIZTONSÁGI JELENTÉS – A RÉSZ

A kozmetikai termék minőségi és mennyiségi összetétele
A Ecowian Narancs-csoki folyékony szappan minőségileg és mennyiségileg pontosan 
és egyértelműen meghatározott, jól ismert összetevők keveréke.

Az  1.  táblázat  tartalmazza  a  termékben  felhasznált  alapanyagok  kereskedelmi  nevét, 
gyártóját és/vagy beszállítóját, a termék összetevőinek INCI megnevezését, azok CAS-
számát,  valamint  koncentrációját  a  termékben,  tömegszázalékban  kifejezve.  Az 
összetevők biztonsági adatlapja, specifikációja ismert.



1. táblázat A kozmetikum mennyiségi és minőségi összetétele 

Ecowian  NARANCS-CSOKI  FOLYÉKONY SZAPPAN
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Fizikai/kémiai jellemzők, a termék stabilitása
Halmazállapot: folyékony
Megjelenés: folyadék, homogén viszkózus (módszer: organoleptikus)
Szín: narancs sárga (módszer: organoleptikus)
Szag: illatosított, a termékre jellemző, virág (módszer: organoleptikus)
pH-érték: 5,5 ± 0,5                20 °C-on (pH-méter)
Sűrűség: 1,01 – 1,05 (módszer: MSZ 11433/11)
Átfolyási idő: 140 ± 30 sec (módszer: MSZ 11433/12 F2, átmérő: 4 mm)

Stabilitás
Gyorsított stabilitásvizsgálatot végeztek, a terméket 35 ± 2 °C-on, illetve 0 – 10 °C között 
tartották normál megvilágítás alatt.
A termék átlátszósága, színe, illata, homogenitása megfelelő maradt.
A termék viszkozitására jellemző átfolyási idő értékek a vártnak megfeleltek.
A gyártó 24 hónap minőség megőrzési időt deklarált.

Mivel  változást  (szín,  homogenitás,  szag,  stb.)  nem  észleltek,  valamint  a  deklarált 
értékektől szignifikáns eltérés nem tapasztalható, így a termékről nagy valószínűséggel 
állítható, hogy 24 hónapig minőségveszteség nélkül eltartható.
A megengedhető  értékek  az  40/2001.  (XI.23.)  EüM rendelet  kozmetikai  alaprendelet 
(közlöny állapot a megjelenésekor) 7. számú melléklete alapján:

összes élőcsíraszám: < 103 CFU/g termék

penészgombaszám: < 102 CFU/g termék
Ennek ellenőrzésére tett vizsgálatok: lásd 2.3. pontot.

Speciális tárolási előírás: Óvjuk a fagytól, erős napfénytől!

A kozmetikai termék mikrobiológiai minősége
A termék mikrobiológiai  tisztaságának ellenőrzése gyorstesztek használatával történik: 
DIP-Slide és SIM agar.
Időszakos  ellenőrzés  akkreditált  labor  által:  Wessling,  az  MSZ  EN  ISO  4833:2003 
szabvány szerinti vizsgálat eredménye: 0/g mikrobaszám.
Az összes élőcsíraszám a mérések során zéró, ez a specifikációban is megadott, kívánt 
érték.

Szennyeződések, nyomok, tájékoztatás a csomagolóanyagról
A termék  komponensei  kozmetikai  céllal  történő  felhasználásra  szánt  alapanyagok, 
minőségűk megfelelő.
Tiltott anyagok nyomokban való jelenlétéről nincs tudomásunk, az alapanyagok gyártói 
specifikációi nem jeleznek CMR tulajdonságú szennyeződést.

A csomagolóanyagok lényeges tulajdonságai, tisztasága, stabilitása
A csomagolóanyag megnevezése: Tipelin 6000 B HDPE gyártó TVK
Kupak: Tipplen H916 PP



A fenti csomagolóanyagok minősége: a csatolt tanúsítványok szerint megfelelő.

Rendeltetésszerű és ésszerűen előrelátható használat
A készítmény kozmetikum, felhasználása a címkén a gyártó által  megadott  használati 
utasítás szerint (lásd még a 3.2. pontot):

1. folyékony szappan, kézmosás, kéztisztítás
Emberi egészségre gyakorolt nem kívánatos hatás a rendeltetésszerű felhasználása esetén 
nem valószínűsíthető.
Használat után a készítmény maradékait a kéz bőréről lemossák.
A folyékony  szappan  véletlenszerű  szájba  jutása  és  lenyelése  nem valószínű,  miután 
felhasználáskor adagolópumpás flakonból kerül a kéz bőrére.
Tekintve,  hogy  a  tisztító  hatását  biztosító  összetevőinek  egyike  sem  illékony,  és 
belélegezhető  méretű  (5  μm  alatti)  aeroszol  képződése  nem  várható,  az  inhalációs 
expozíciót elhanyagolható mértékűnek tekintjük.

Expozíció – folyékony szappan felhasználással
Az alkalmazás helye: kéz (kézfejek és tenyerek)
Típus: rinse-off – leöblítendő termék
Az érintkezés/alkalmazás területei: bőr

A kockázatbecslés során :

Felnőttek használják ( body weight 60kg )

Lemosható termék ( retention factor 0,01)

A kézfelületen haználatos ( Surface area 860 cm2   )
Átlagos gyakoriság (10/day )
A relatív kalkuláció napi expozíció  ( 3,33 mg/kg bw/day)
A kalkulált napi expozíció (0,2g/day)

Az anyagokra vonatkozó expozíciók
A szisztémás expozíciószámítások SED 1-re : Table2. Mean exposed skin surface area 
per prodct type (Bremmer et al. 2005) and frequency of application per product type, és 
SED2-re:Estimated daily exposure levels for different cosmetic product types according 
to Colipa data ( SCCNFP/0321/02; Hall et al 2007,2011) 

2. táblázat: A szisztémás expozíció (SED) értékei:

Az anyag megnevezése
Részaránya 

%-ban
SED

Sodium Laureth Sulfate 8 0,26640
Sodium Chloride 3 0,09990
Cocamide DEA 1,4 0,04662



Cocamidopropyl Betaine 0,6 0,01998
Citric Acid  0,1 0,00333

Az expozíciószámítások adatai, forrása
Az egyes anyagokra vonatkozó adatokat és a számítások alapját röviden az alábbiakban 
foglaljuk össze:

COCAMIDOPROPYL BETAINE (CAPB)
CAS-szám: 61789-39-7
A toxikológiai adatok forrása: Human and Environmental Risk Assessment on ingredients 
of household cleaning product): Cocamidopropyl betaine (CAPB), 
Edition 1.0, 2005.
Koncentráció a termékben: 4,2%
Dermális penetráció: 0,2%
Orális abszorpció: 10%
NOAEL (90 nap): 300 mg/ttkg/nap, ami megfelel 

30 mg/ttkg/nap szisztémás dózisnak

Szisztémás expozíció (SED): 0,098 mg/ttkg/nap 

SODIUM LAURETH-5 CARBOXYLATE
CAS-szám:  HYPERLINK "http://www.commonchemistry.org/
ChemicalDetail.aspx?ref=3380-34-5" 33939-64-9
A SODIUM LAURETH-5 CARBOXYLATE-ról nem állnak rendelkezésre 
szubkrónikus, krónikus toxikológiai adatok. Analógiaként a mindössze egy O-CH2-
CH2 (etoxilát) egységgel eltérő anyag, a SODIUM LAURETH-6 CARBOXYLATE 
anyagra vonatkozó eredményeket használjuk fel a kockázatértékelés során:
Forrás:  (National  Industrial  Chemicals  Notification and Assessment Scheme Full 
Public Report Akypo-Soft 45NV, 1998)
Koncentráció a termékben: 5%
NOAELkrónikus: 350 mg/ttkg/nap

Szisztémás expozíció (SED): 0,73 mg/ttkg/nap

Egy  kétéves  vizsgálatban  a  patkányok  tápjába  kevert  0,5% SODIUM LAURETH-6 
CARBOXYLATE nem okozott semmilyen káros tünetet.
A patkány napi tápfogyasztását 0,07 kg táp/ttkg/napnak véve (a legalacsonyabb érték az 
alábbi dokumentum alapján: U.S. EPA 1988. Recommendations for and Documentation 
of  Biological  Values  for  Use  in  Risk  Assessment.  EPA/600/6-87/008)  ez  megfelel 
350 mg/ttkg/nap NOAEL értéknek.
Az orális  abszorpcióról  nem áll  rendelkezésre  információ,  ezért  az  alapértelmezést,  a 
100%-ot alkalmaztuk. A dermális abszorpciót a ConsExpo 4.1. programmal számoltuk a 
Guy & Potts módszerrel, értéke: 0,0055 cm/óra.

PEG-4-RAPESEEDAMIDE
CAS-szám: 85536-23-8



A toxikológiai adatok forrása: Cosmetic Ingredient Review: Ethanolamides as Used in 
Cosmetics (December 13, 2011)
Koncentráció a termékben: 2,5%
Dermális penetráció: 10% (becsült, lásd ECB TGD)
Orális abszorpció: 100%
NOAEL (krónikus): 750 mg/ttkg/nap

Szisztémás expozíció (SED): 2,9 mg/ttkg/nap

A dermális abszorpció mértékére nem áll rendelkezésre kísérletes adat, ezért az European 
Chemicals Bureau: Technical  Guidance on Risk Assessment útmutató alapján 10%-os 
felszívódással számoltunk.
Az anyag krónikus toxicitásra vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat, ezért figyelembe 
véve,  hogy  a  PEG-4  RAPESEEDAMID  nem  toxikus  (LD50  >  2000  mg/ttkg),  a 
szerkezeti  analógia  alapján  (zsírsavamid-szinton,  hosszú  alkilánc,  az  amidcsoport 
nitrogénatomján  hidrogén  atom  van,  azaz  mono-  és  nem  dietilamid,  valamint  a 
nitrogénatom szubsztituense hidroxi-etil egységet tartalmaz) a COCAMIDE MEA (CAS: 
68140-00-1) krónikus NOAEL értékét használtuk fel a számítások során.

Az anyagokra vonatkozó MoS értékek
A fenti  anyagok kockázatértékelése során összehasonlítjuk a fogyasztót ért  szisztémás 
expozíciót (SED) a kísérletekkel meghatározott azon dózissal, amely már nem okoz káros 
hatásokat a kísérleti állatokban (NOAEL, No Observable Adverse Effect Level).

A két  érték hányadosa az ún.  MoS (Margin of  Safety)  érték,  azaz a  biztonsági  határ 
értéke:

Margin of Safety (MoS) = NOAEL/SED
Az anyag akkor tekinthető biztonságosnak, ha a MoS értéke nagyobb, mint 100, vagyis 
az expozíció kisebb, mint századrésze a NOAEL értéknek, lásd a 3. táblázat.
A küszöbérték a COCAMIDOPROPYL BETAINE esetben 200 a szubkrónikus-krónikus 
konverzió miatt.

3 táblázat: A termék felületaktív anyagainak MoS értéke

Az összetevő 
megnevezés

SED
mg/ttkg/nap

NOAEL
mg/ttkg/nap MoS

COCAMIDOPROP
YL BETAINE

CAS: 61789-40-0
0,098 30 306

SODIUM 
LAURETH-5 

CARBOXYLATE
CAS: 33939-64-9

0,73 350 479

PEG-4-
RAPESEEDAMIDE

CAS: 85536-23-8
2,9 750 259



Expozíció – folyékony szappan felhasználással
A termék gyártójának ajánlása szerint néhány csepp folyékony szappant kell felhabosítani 
és bekenni vele a kisgyermek testét, majd lemosni azt.
Felnőttek esetében zuhanyzáshoz átlagosan 8,7 g tusfürdőt használnak fel, a testfelülettel 

arányosan (felnőtt testfelület 17500 cm2, egy másfél hónapos baba testfelülete 2700 cm2) 
ez ebben az esetben 1,5 g-os expozíciót jelent, naponta egy alkalommal.
A felhasználási becslés alapja a Holland Közegészségügyi és Környezetvédelmi Intézet 
(RIVM)  által  kifejlesztett  és  az  Európai  Unióban  széleskörűen  használt  úgynevezett 
Kozmetikai Adatlapok kézmosó gélre és folyékony szappanra vonatkozó adatai, lásd a 
RIVM report 320104001/2006 Cosmetics Fact Sheets.
Ezek az adatok felméréseken alapulnak, a kapott adatok 75-dik percentilisének felfelé 
kerekített értékei, vagyis túlbiztosítottak.
A kockázatbecslés  során  egy  1,5  hónapos  gyermek  adataival  számoltunk  (testtömeg 

4,3 kg, testfelület 2700 cm2).

Az alkalmazás helye: kézfelület
Típus: rinse-off – leöblítendő termék
Az érintkezés/alkalmazás területei: bőr
A felhasznált termék mennyisége: 1,5 gramm
A használat időtartam: 4 perc
Gyakorisága: 365/év vagy 1/nap

Az érintett bőrfelület nagysága: 2700 cm2

Az expozíció rendeltetésszerű és ésszerűen előrelátható módjai: teljes bőrfelszín.
A lakossági célcsoport: 3 év alatti gyermekek

Az anyagokra vonatkozó expozíciók
A szisztémás  expozíciószámítások  (Systemic  Exposure  Dosage)  az  Európai  Unióban 
általánosan használt, a Holland Közegészségügyi és Környezetvédelmi Intézet (RIVM) 
által  kifejlesztett  public  domainként  használható  ún.  ConsExpo  4.1  programmal 
készültek.
Az  eredmények  összefoglalva  az  4.  táblázatban  találhatóak  a  készítmény  felületaktív 
komponenseire vonatkozó értékek:

4. táblázat: A szisztémás expozíció (SED) értékei:

Az anyag megnevezése Koncentráció a termékben SED
mg/ttkg/nap

COCAMIDOPROPYL 
BETAINE

CAS: 61789-40-0
4,2% 0,03

SODIUM LAURETH-5 
CARBOXYLATE
CAS: 33939-64-9

5% 1,74



PEG-4-RAPESEEDAMIDE
CAS: 85536-23-8 2,5% 0,87

Az expozíciószámítások adatai, forrásai
Az  egyes  anyagokra  vonatkozó  toxikológiai  adatok,  források,  a  számítások  alapja 
összefoglalva:

COCAMIDOPROPYL BETAINE (CAPB)
CAS-szám: 61789-39-7
A toxikológiai adatok forrása: Human and Environmental Risk Assessment on ingredients 
of household cleaning product): Cocamidopropyl betaine (CAPB), 
Edition 1.0, 2005.
Koncentráció a termékben: 4,2%
Dermális penetráció: 0,2%
Orális abszorpció: 10%
NOAEL (90 nap): 300 mg/ttkg/nap, ami megfelel 

30 mg/ttkg/nap szisztémás dózisnak

Szisztémás expozíció (SED): 0,03 mg/ttkg/nap 

SODIUM LAURETH-5 CARBOXYLATE
CAS-szám:  HYPERLINK "http://www.commonchemistry.org/
ChemicalDetail.aspx?ref=3380-34-5" 33939-64-9
A SODIUM LAURETH-5 CARBOXYLATE-ról nem állnak rendelkezésre 
szubkrónikus, krónikus toxikológiai adatok. Analógiaként a mindössze egy O-CH2-
CH2 (etoxilát) egységgel eltérő anyag, a SODIUM LAURETH-6 CARBOXYLATE 
anyagra vonatkozó eredményeket használjuk fel a kockázatértékelés során:
Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme Full Public Report 
Akypo-Soft 45NV, 1998)
Koncentráció a termékben: 5%
Dermális penetráció: 10% (TGD)
Orális abszorpció: 100%
NOAELkrónikus: 350 mg/ttkg/nap

Szisztémás expozíció (SED): 1,74 mg/ttkg/nap

Egy  kétéves  vizsgálatban  a  patkányok  tápjába  kevert  0,5% SODIUM LAURETH-6 
CARBOXYLATE nem okozott semmilyen káros tünetet.
A patkány napi tápfogyasztását 0,07 kg táp/ttkg/napnak véve (a legalacsonyabb érték az 
alábbi dokumentum alapján: U.S. EPA 1988. Recommendations for and Documentation 
of  Biological  Values  for  Use  in  Risk  Assessment.  EPA/600/6-87/008),  ez  megfelel 
350 mg/ttkg/nap NOAEL értéknek.

Az orális  abszorpcióról  nem áll  rendelkezésre  információ,  ezért  az  alapértelmezést,  a 
100%-ot  alkalmaztuk.  A dermális  abszorpció mértékére szintén nem áll  rendelkezésre 
kísérletes  adat,  ezért  az  European  Chemicals  Bureau:  Technical  Guidance  on  Risk 
Assessment (TGD) útmutató alapján 10%-os felszívódással számoltunk.



PEG-4 RAPESEEDAMIDE
CAS-szám: 85536-23-8
A toxikológiai adatok forrása: Cosmetic Ingredient Review: Ethanolamides as Used in 
Cosmetics (December 13, 2011)
Koncentráció a termékben: 2,5%
Dermális penetráció: 10% (TGD)
Orális abszorpció: 100%
NOAEL (krónikus): 750 mg/ttkg/nap

Szisztémás expozíció (SED): 0,87 mg/ttkg/nap

A dermális abszorpció mértékére nem áll rendelkezésre kísérletes adat, ezért az European 
Chemicals Bureau: Technical  Guidance on Risk Assessment útmutató alapján 10%-os 
felszívódással számoltunk.
Az anyag krónikus toxicitásra vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat, ezért figyelembe 
véve,  hogy  a  PEG-4  RAPESEEDAMIDE  nem  toxikus  (LD50  >  2000  mg/ttkg),  a 
szerkezeti  analógia  alapján  (zsírsavamid-szinton,  hosszú  alkilánc,  az  amidcsoport 
nitrogénatomján  hidrogén  atom  van,  azaz  mono-  és  nem  dietilamid,  valamint  a 
nitrogénatom szubsztituense hidroxi-etil egységet tartalmaz) a COCAMIDE MEA (CAS: 
68140-00-1) krónikus NOAEL értékét használtuk fel a számítások során.

Az anyagokra vonatkozó MoS értékek

A fenti  anyagok kockázatértékelése során összehasonlítjuk a fogyasztót ért  szisztémás 
expozíciót (SED) ezen expozíció esetében is a kísérletekkel meghatározott azon dózissal, 
amely már nem okoz káros hatásokat a kísérleti állatokban (NOAEL, 
No Observable Adverse Effect Level). Az anyag akkor tekinthető biztonságosnak, ha a 
MoS értéke nagyobb, mint 100, vagyis az expozíció kisebb, mint századrésze a NOAEL 
értéknek, lásd az 5. táblázat.

A küszöbérték a COCAMIDOPROPYL BETAINE esetben 200 a szubkrónikus-krónikus 
konverzió miatt.

5 táblázat: A termék felületaktív összetevőinek MoS értéke

Az összetevő 
megnevezés

SED
mg/ttkg/nap

NOAEL
mg/ttkg/nap MoS

COCAMIDOPROP
YL BETAINE

CAS: 61789-40-0
0,03 30 1000

SODIUM 
LAURETH-5 

CARBOXYLATE
CAS: 33939-64-9

1,74 350 201

PEG-4-
RAPESEEDAMIDE

CAS: 85536-23-8
0,87 750 862



Konklúzió:
A termék a fent vizsgált összetevők tekintetében toxikológiai szempontból biztonságos 
mindkét felhasználás esetén.

Az anyagok toxikológiai profilja

Veszélyes összetevők
A 67/548/EGK és módosításainak I. melléklete szerint, illetve a 1272/2008/EK rendelet 
szerint veszélyesnek minősülő összetevők a termékben:

SODIUM  LAURETH-5  CARBOXYLATE:  anionos  felületaktív  anyag,  uniós 
besorolása nincs (az anyag nem szerepel a 67/548/EGK irányelv és módosításai 1. számú 
mellékletében, illetve a 1272/2008/EK rendelet VI. sz. mellékletében).
Gyártói besorolása szerint: irritatív, szem- és bőrizgató hatású.

PEG-4-RAPESEEDAMIDE: nem ionos felületaktív anyag, nem besorolt a 67/548/EGK 
irányelv és  módosításai  1.  számú melléklete,  illetve a  1272/2008/EK rendelet  VI.  sz. 
melléklete szerint.
Gyártói besorolása szerint: irritatív, szem- és bőrizgató hatású.

COCAMIDOPROPYL BETAINE: amfoter felületaktív anyag, uniós besorolása nincs 
(az anyag nem szerepel a 67/548/EGK irányelv és módosításai 1. számú mellékletében, 
illetve a 1272/2008/EK rendelet VI. sz. mellékletében).
Gyártói besorolása szerint: irritatív, súlyos szemkárosodást okozhat.

Helyi irritációs hatások:
A SODIUM LAURETH-5 CARBOXYLATE és a PEG-4-RAPESEEDAMIDE irritációs hatása 
koncentrációfüggő. Nagy töménységben mindkettő bőr- és szemizgató hatású. Azonban 
a termékben levő koncentrációban, a termék felhasználásának szintjén a rendelkezésre 
álló vizsgálatok és a tapasztalat alapján a bőrre biztonságos. Ha a hígítatlan termék a 
szembe jut, akkor tartós és többszöri érintkezés esetén szemirritációt okozhat.

A felhasználás/alkalmazás szintjén a termékben lévő COCAMIDOPROPYL BETAINE 
szemirritatív hatása sem érvényesül.
A fenti felületaktív anyagok nem szenzibilizálnak, nincs karcinogén vagy magzatkárosító 
hatásuk.

Összefoglalva:
A termék a fent vizsgált összetevők tekintetében toxikológiai szempontból biztonságos. 
Az összetevők akut toxikológiai hatásait összefoglalva a 6. táblázat mutatja.
A termék összes komponensének irritációs hatását és a termékben lévő koncentrációját 
figyelembe véve valószínűsíthető, hogy ha a hígítatlan termék a szembe jut, akkor enyhe, 
átmeneti szemirritációt okozhat.
A tömény  termék  szembejutását  el  kell  kerülni!  Ha  termék  a  szembe  jut,  bő  vízzel 
azonnal ki kell mosni. Ez a kockázat azonban a felhasználót nem érinti, mivel a termék a 
végső  felhasználóknak  adagolópumpás  kiszerelésű.  A termék  gyártóinak,  illetve  nagy 
mennyiségeit kezelőknek (áttöltés, mentesítés) védőszemüveg használata ajánlott.



A terméknek bőrizgató hatása nincs és nem szenzibilizál.

6. táblázat: A termék összetevőinek toxikológiai hatása

Összetevő neve Koncentráció CLP: Veszélyességi osztály, 
kategória, H-mondat

COCAMIDOPROPYL BETAIN
CAS: 61789-40-0
EU-szám: 931-296-8

4,2% CLP: Eye Dam. 1, H318

SODIUM LAURETH-5 
CARBOXYLATE
CAS: 33939-64-9 és 38975-03-0

5% - 1,25% CLP: Eye Dam. 1, H 318, Skin 
Irrit. 2, H315

PEG-4-RAPESEEDAMIDE
CAS:85536-23-8

2,5% - 0,625% CLP: Skin Irrit. 2, H315

PARFUME 0,10%
A termék nem tartalmaz 0,01%-
nál nagyobb koncentrációban 
allergén illatanyagot.

METHYLCHLORISOTHIAZO
LINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE

0,0015%

felhasználási korlátozással 
használható tartósítószer, a 
1223/2009/EK rendeletben 
megengedett koncentrációban 
van jelen a termékben

AQUA ad 100%

A H-mondatok jelentése:
H319Súlyos szemirritációt okoz.
H315Bőrirritáló hatású.
H318Súlyos szemkárosodást okoz.

Veszélyességi osztályok rövidítései:
A CLP szerinti veszélyek rövidítései: Skin Irrit.: bőrirritáció, Eye Irrit.: szemirritáció, Eye 
Dam.: szemkárosodás.
A  rövidítések  utáni  számok  a  veszélyességi  osztályon  belüli  kategóriát  jelentik,  a 
nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek.

Előírt feltételek mellett használható összetevők
A 1223/2009/EK rendelet szerint kozmetikai termékekben megadott határértéken belül, 
illetve előírt feltételek mellett felhasználható összetevők a termékben a tartósítószerek.
A termék tartósítószerként az alábbi anyagokat tartalmazza:
5-klór-2-metil-izotiazol-3(2H)-on (CIT: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE)
2-metil-izotiazol-3(2H)-on (MIT: METHYLISOTHIAZOLINONE)

A keverék CAS-száma: 55965-84-9 CIT : MIT = 3 : 1 arányú keverékként.
A komponensek CAS-száma: CIT: 26172-55-4, MIT: 2682-20-4.

A CIT/MIT 3:1 arányú keveréke jól ismert tartósítószer, mérgező, maró, szenzibilizáló és 



ártalmas a vízi környezetre, hosszú távú károsodást okozhat.

A 1223/2009/EK  rendelet  V.  melléklete  –  a  kozmetikai  termékekben  engedélyezett 
tartósítószerek – 39.  sora értelmében a felhasználásra kész kozmetikai  termékekben a 
CIT/MIT keverék megengedhető legnagyobb koncentrációja: 0,0015.

Fenti  tartósítószer  megengedett  koncentrációban  való  használatát  a  kozmetikai 
termékekben, a használat kockázatának értékelését az SCCP elvégezte, és biztonságosnak 
találta,  ezért  ennek  a  kockázatnak  az  értékelése  nem  a  biztonsági  értékelését  végző 
szakértő felelőssége.

A Narancs-csoki folyékony szappan termékben a CIT/MIT koncentráció: 0,0015, azaz 
előírt feltétel teljesül.

Nem veszélyes összetevők
GLYCERIN:  Jól  ismert  oldószer,  vivőanyag,  bőrkondicionáló  szer.  Erősen 
higroszkópos, meggátolja a bőr kiszáradását.
A glicerin  nem veszélyes  anyag,  bár  tömény  állapotban  erős  nedvszívó  hatása  miatt 
irritálhat.  Funkciója:  bőrpuhító,  bőrkondicionáló  hatás  kifejtése.  A  termék  egyik 
felületaktív  anyagával  (SODIUM  LAURETH-5  CARBOXYLATE)  kerül  a 
készítménybe.

Illatanyagok
A  készítmény  0,1%  illatanyag-kompozíciót  tartalmaz.  A  gyártói  nyilatkozat  szerint 
leöblítésre kerülő termékekben pl. szappanokban és samponokban (IFRA CLASS: 9A) 
6,67% tartalom esetén az IFRA előírásoknak megfelelő.
Az  illatanyag-kombináció  nem  tartalmaz  feltüntetésre  köteles  allergén  illatanyagot, 
valamint az IFRA Restricted Standard Materials listán szereplő egyéb illatanyagokat is 
csak a megengedett mennyiségben tartalmazza, pl: ROSE KETON-okat 0,3%-nál kisebb 
koncentrációban.

A kozmetikai termék emberi egészségre gyakorolt nemkívánatos hatásai, súlyos 
nemkívánatos hatásai

Nincsenek.
A termék rendeltetésszerű alkalmazása a rendelkezésre álló információk, tapasztalatok, 
expozíciószámítások,  kockázatbecslések  alapján  valószínűsíthetően  nem  vált  ki 
nemkívántos, illetve súlyos nemkívánatos mellékhatásokat.

Tájékoztatás a kozmetikai termékről
A termék által kiváltott, illetve hasonló összetételű termékek által kiváltott nemkívántos 
hatásokról és súlyos nemkívánatos hatásokról adat, statisztika nem áll rendelkezésünkre.

BIZTONSÁGI JELENTÉS – B RÉSZ



Értékelési következtetések
Nyilatkozat  a  termék  biztonságosságáról:  A  forgalmazott  termék  rendeltetés-  és 
előírásszerű,  ésszerű  és  életszerű  használat  esetén  biztonságos  az  emberi  egészségre, 
amennyiben rendeltetésszerűen használják.
A készítmény csecsemők és 3 év alatti gyermekek kéz- és a bőrfelületének tisztítására 
alkalmas, előírásszerű alkalmazásakor vízzel alaposan leöblítendő.
A termék felületaktív összetevőinek a MoS értéke nagyobb, mint 100.
Kerülni  kell  a  hígítatlan  folyékony  szappan  szembejutását,  ez  a  termék  pumpás 
kiszerelése következtében elhanyagolható kockázat.
Emberi  egészségre  gyakorolt  nemkívánatos  hatás  a  termék  összetétele  alapján 
rendeltetésszerű felhasználása esetén nem valószínűsíthető.
Az összetevőkre vonatkozó információk a biztonsági jelentés A-részében a 2.1 pontban 
találhatók.
A készítmény megfelel a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendeletnek, nem 
tartalmaz a 1223/2009/EK rendelet  II.  mellékletében felsorolt,  a  kozmetikai  termékek 
gyártásához fel nem használható anyagot.
A termék  összetevői  a  kozmetikában  régóta  ismert  anyagok,  minőségük  megfelelő, 
kozmetikai minőségű. A megadott adatok alapján kielégítik az előírt követelményeiket.

Egyéb  információ:  Nem  tűzveszélyes.  A  padozatra  jutva  csúszásveszélyes  réteget 
képezhet.

Figyelmeztetések, használati utasítás a címkén
Figyelmeztetések: Fagytól, erős napfénytől óvjuk! Ha szembe jut, bő vízzel öblítsük ki. 
Tartsa gyermek által el nem érhető helyen.
Egyéb a címkén feltüntetendő információk:
Ingredients:
AQUA, SODIUM LAURETH-5 CARBOXYLATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, 
PEG-4 RAPESEEDAMIDE, GLYCERIN, PARFUME, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE
Használati  utasítás:  a  Narancs-csoki  folyékony  szappan  kiválóan  alkalmas  a  babák  
kezének  tisztítására.  Cseppentsen  néhány  cseppet  nedves  szivacsra  vagy  a  tenyerébe, 
habosítsa fel és kenje be a gyermek előre benedvesített testét. Gyengéden dörzsölje át, 
majd enyhén meleg vízzel öblítse le.

Címkén feltüntetendő egyéb információk:
Felelős  (a  notifikáló,  ahol  a  termékinformációs  dokumentáció  az  illetékes  kompetens 
hatóság részére rendelkezésre áll)
Gyártási idő: nap/hó/év
Kiszerelési egység: 500 ml
Eltarthatóság: > 30 hónap ezért megengedhető az alábbi piktogram használata:

Indoklás



A rendelkezésre álló információk alapján, mérlegelve a termék expozíciójának mértékét, 
veszélyes összetevőinek minőségi és mennyiségi jellemzőit, toxikológiai tulajdonságait, 
expozícióját,  a  vonatkozó  joganyagok  előírásait  –  feltételezve,  hogy  a  gyártási  és  a 
minőségbiztosítási folyamatok a helyes gyártási gyakorlatnak megfelelően történnek – a 
termék  rendeltetés-  és  előírásszerű,  körültekintő  használata  valószínűsíthetően  nem 
károsítja az emberi egészséget és környezetet, fizikai-kémiai veszélyt nem jelent.
A biztonsági értékelés alapjául szolgált:
összetétel,  az  összetevők  toxikológiai  adatai  és  tulajdonságai,  biztonsági  adatlapja,  a 

szakirodalomban közölt toxikológiai információk, expozícióbecslések, számítások,
az alapanyagokra, a kozmetikumra vonatkozó előírások, specifikációk,
a  termék  típusa,  expozíciójának  mértéke,  a  termékek  releváns  komponenseinek  MoS 

értékei, a várható használat, valamint a piaci forgalomban lévő hasonló termékekről 
rendelkezésre álló tapasztalatok, információk, szakmai evidenciák.

Biztonsági értékelést végző személy adata

     Boros Dániel   Dymol Kft 2143.Kistarcsa,Külső raktár krt.1/b 
BME:okl. vegyészmérnök

A GYÁRTÁSI FOLYAMAT LEÍRÁSA

A VÁRT HATÁS IGAZOLÁSA

Megfelelő  mennyiségű  anionos  és  amfoter  felületaktív  anyagokat  tartalmaz  –  ezek 
felelnek a tisztító, habzó hatásért.

A termék  összetevői  által  elérhető,  deklarált  hatás,  a  termék  neve  és  felhasználása 
összhangban van.

A termék jellege miatt a hatás igazolása nem szükséges.

AZ ÁLLATKÍSÉRLETEKRE VONATKOZÓ ADATOK

A termék  kifejlesztésére  vagy  biztonságosságának  értékelésére  vonatkozóan  a  gyártó 
állatkísérleteket nem végzett.

FÜGGELÉK
ConsExpo 4.1 eredmények – foly. szappan

ConsExpo 4.1  report
file name: 

Report date: 2013.05.08.

Compound
Compound name :  Cocamidopropyl Betaine
CAS number    :  61789-40-0

General Exposure Data



exposure frequency            5         1/day               
body weight                   4,3       kilogram            

Dermal model: Direct dermal contact with product : instant application
weight fraction compound      4,2       %                   
exposed area                  138       cm2                 
applied amount                1         gram                

Uptake model: fraction
uptake fraction               0,2       %                   

Output
Dermal : point estimates

dermal load :           0,304  mg/cm2
dermal external dose : 9,77  mg/kg
dermal acute (internal) dose :     0,0195  mg/kg
dermal chronic (internal) dose :     0,0977  mg/kg/day

Integrated (point estimates)
total external dose:  9,77  mg/kg
total acute dose  (internal):  0,0195  mg/kg
total chronic dose  (internal):  0,0977  mg/kg/day

Compound
Compound name :  Sodium Laureth-5 Carboxylate
CAS number    :  33939-64-9
molecular weight              442       g/mol               
vapour pressure                         Pascal              
KOW                           4,45      10Log               

General Exposure Data
exposure frequency            1,82E3    1/year              
body weight                   4,3       kilogram            

Dermal model: Direct dermal contact with product : instant application
weight fraction compound      5         %                   
exposed area                  138       cm2                 
applied amount                1         gram                

Uptake model: diffusion
skin permeability             0,00552   cm/hr               
compound concentration        50        mg/cm3              
exposure time                 1         minute              

Output
Dermal : point estimates

dermal load :           0,362  mg/cm2
dermal external dose : 11,6  mg/kg
dermal acute (internal) dose :     0,147  mg/kg
dermal chronic (internal) dose :     0,733  mg/kg/day

Integrated (point estimates)
total external dose:  11,6  mg/kg
total acute dose  (internal):  0,147  mg/kg
total chronic dose  (internal):  0,733  mg/kg/day

Compound
Compound name :  PEG-4 rapeseedamine
CAS number    :  85536-23-8
molecular weight              456       g/mol               
KOW                           6,4       10Log               

General Exposure Data
exposure frequency            1,82E3    1/year              
body weight                   4,3       kilogram            

Dermal model: Direct dermal contact with product : instant application
weight fraction compound      2,5       %                   
exposed area                  138       cm2                 
applied amount                1         gram                

Uptake model: fraction
uptake fraction               10        %                   



Output
Dermal : point estimates

dermal load :           0,181  mg/cm2
dermal external dose : 5,81  mg/kg
dermal acute (internal) dose :     0,581  mg/kg
dermal chronic (internal) dose :     2,9  mg/kg/day

Integrated (point estimates)
total external dose:  5,81  mg/kg
total acute dose  (internal):  0,581  mg/kg
total chronic dose  (internal):  2,9  mg/kg/day

ConsExpo 4.1 eredményei – foly.szappan felhasználás esetén
ConsExpo 4.1  report

file name: 
Report date: 2013.05.08.

Compound name :  COCAMIDOPROPYL BETAINE
CAS number    :  61789-40-0

General Exposure Data
exposure frequency            1         1/day               
body weight                   4,3       kilogram            

Dermal model: Direct dermal contact with product : instant application
weight fraction compound      4,2       %                   
exposed area                  2,7E3     cm2                 
applied amount                1,5       gram                

Uptake model: fraction
uptake fraction               0,2       %                   

Output
Dermal : point estimates

dermal load :           0,0233  mg/cm2
dermal external dose : 14,7  mg/kg
dermal acute (internal) dose :     0,0293  mg/kg
dermal chronic (internal) dose :     0,0293  mg/kg/day

Compound
Compound name :  SODIUM LAURETH-5 CARBOXYLATE
CAS number    :  33939-64-9
molecular weight              442       g/mol               
vapour pressure                         Pascal              
KOW                           4,45      10Log               

General Exposure Data
exposure frequency            1         1/day               
body weight                   4,3       kilogram            

Dermal model: Direct dermal contact with product : instant application
weight fraction compound      5         %                   
exposed area                  2,7E3     cm2                 
applied amount                1,5       gram                

Uptake model: fraction
uptake fraction               10        %                   

Output
Dermal : point estimates

dermal load :           0,0278  mg/cm2
dermal external dose : 17,4  mg/kg
dermal acute (internal) dose :     1,74  mg/kg
dermal chronic (internal) dose :     1,74    mg/kg/day

Compound
Compound name :  PEG-4 REPCEOLAJAMID
CAS number    :  85536-23-8
molecular weight              456       g/mol               
vapour pressure                         Pascal              



KOW                           6,4       10Log               
General Exposure Data

exposure frequency            1         1/day               
body weight                   4,3       kilogram            

Dermal model: Direct dermal contact with product : instant application
weight fraction compound      2,5       %                   
exposed area                  2,7E3     cm2                 
applied amount                1,5       gram                

Uptake model: fraction
uptake fraction               10        %                   

Output
Dermal : point estimates

dermal load :           0,0139  mg/cm2
dermal external dose : 8,72  mg/kg
dermal acute (internal) dose :     0,872  mg/kg
dermal chronic (internal) dose :     0,872  mg/kg/day
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 Scientific Committee on Consumer Safety’s Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Ingredients and Their 

Safety Evaluation, 7th Ed., útmutatásai
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 repceolaj (zsírsav) amidja hidroxi-etil aminnal (amid-poliglikol-éter), melyet etilénoxiddal etoxilált (átlagosEO: 4)
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