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A termék neve:

MAKADÁMDIÓ-OLAJ, HIDEGEN SAJTOLT, BIO

A termék angol neve:

MACADAMIA NUT OIL, COLD PRESSED, ORGANIC

A termék latin neve:

-

A termék INCI neve:

Szállító cég neve:

MACADAMIA INTEGRIFOLIA SEED OIL
kozmetikai termékek előállítására;
funkciója: lágyítószer (puhává és simává teszi a
bőrt)
MosóMami Kft.

Szállító cég címe:

1171 Budapest Szigetcsép u. 107.

Szállító cég telefonszáma:

Tel.: +36 1 630 7053

Szállító cég e-mail és web címe:

info@mosomami.hu; www.mosomami.hu

Felelős személy neve, telefonszáma

Radnai Zoltán +36 30 330 2121

Azonosított felhasználása

Az anyag nem veszélyes, mert a 1907/2006/EK rendelet (REACH) 31. cikke szerint:
§
§

§
§

nem felel meg azoknak a kritériumoknak, amelyek alapján a 67/548/EGK, vagy az
1999/45/EK irányelvvel összhangban veszélyes anyagként sorolandó be;
az anyag a rendelet XIII. melléklete szerinti kritériumok alapján nem perzisztens,
nem biokummulatív és nem mérgező (PBT), valamint nem nagyon perzisztens és
nem nagyon biokummulatív (vPvB)
nem szerepel a 'Különös aggodalomra okot adó anyagok' jegyzékében (SVHC
anyagok, REACH rendelet XIV. melléklet)
nincs rá megállapított közösségi munkahelyi expozíciós határérték (25/2000(IX.30.)
EüM.-SzCsM. rendelet)

A fentiek alapján az anyagra nem szükséges a 1907/2006/EK rendelet szerinti biztonsági
adatlapot készíteni.
CAS-szám:

128497-20-1

EU-szám:

A macadamia ternifolia magolaj a makadámfa
(Macadamia ternifolia, Proteaceae) diójából nyert
nem illó olaj. Főleg zsírsavak gliceridjeiből áll.
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MAKADÁMDIÓ-OLAJ,
hidegen sajtolt, bio
Fizikai, kémiai adatok
Külső jellemzők:

Halványsárga, olajos folyadék

Szag:

Kellemesen édeskés, dió illatú

Fajlagos sűrűség [g/cm3, 27 oC-on]:

0,912 – 0,916

Törésmutató [20 oC-on]:

1,4675-1,4698

Peroxidszám [meq O2/kg olaj]:

< 15,0

Elszappanosítási szám [mg KOH/g]:

193 - 196

Savszám [mg KOH/g]:

≤6

Jódszám [g I2/100g]:

70-80
Vízben oldhatatlan
96%-os alkoholban oldhatatlan
Zsírral és illóolajokkal elegyedik

Oldódás [oC]:

Általános leírás:

Nem tűzveszélyes, de éghető anyag

Tűzveszélyességi osztály:

D- Mérsékelten tűzveszélyes

Tárolás:
Hűvös (10-20oC), száraz, fénytől védett helyen tárolandó. 10 oC alatti hőmérsékleten az olaj
zavarosodhat, pelyhesedhet. Ezek a jelek nem utalnak minőségromlásra, az olaj
természetességéből adódik. Szobahőmérsékletre felmelegedve a hidegen sajtolt olaj
minőségromlás nélkül ismét kitisztul. Rázással a folyamat elősegíthető.
Az anyaggal végzett munka során tartsuk be az általános munkahigiénés előírásokat.

Figyelmeztetés: A megadott információk jelen tudásunkon alapulnak, és a termék szállított
állapotára vonatkoznak. Az információs lap csak a biztonsági követelmények szempontjából
jellemzi a terméket, és nem arra szolgál, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálja,
nem helyettesíti a termékspecifikációt.
Ez a dokumentum elektronikusan készült, és aláírás nélkül is hiteles.
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