IFRA Osvedčenie o zhode
Esenciálny olej: eukalyptus
Kód produktu: EON010
INCI: Eucalyptus Globulus Leaf Oil
Potvrdzujeme, že vyššie uvedený výrobok je v súlade s normami Kódexu
Medzinárodného združenia pre vonné látky IFRA (49. novela z roku 2020) , za
predpokladu, že sa používa v nasledujúcich triedach s maximálnou úrovňou
koncentrácie:
Triedy IFRA (viď Príloha)

Maximálna miera použitia (%)

Trieda 1
Trieda 2

bez obmedzení
bez obmedzení

Trieda 3
Trieda 4
Trieda 5A
Trieda 5B

bez obmedzení
bez obmedzení
bez obmedzení
bez obmedzení

Trieda 5C
Trieda 5D
Trieda 6
Trieda 7.A

bez obmedzení
bez obmedzení
bez obmedzení
bez obmedzení

Trieda 7.B
Trieda 8
Trieda 9
Trieda 10.A

bez obmedzení
bez obmedzení
bez obmedzení
bez obmedzení

Trieda 10.B
Trieda 11A
Trieda 11B
Trieda 12

bez obmedzení
bez obmedzení
bez obmedzení
bez obmedzení

Pre použitie materiálu do produktov mimo uvedených tried, príp. vo vyšších
koncentrovaných množstvách je potrebné opätovné zhodnotenie.
Hodnotenie jednotlivých zložiek vône sa vykonáva podľa bezpečnostných noriem
uvedených v príslušnej časti Kódexu IFRA.
Je konečnou zodpovednosťou zákazníka, aby zaistil bezpečnosť konečného výrobku
(obsahujúceho túto vôňu) ďalšími testami, ak je to potrebné.
Príloha: Definície IFRA tried
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Typy produktov

IFRA Trieda

Detské hračky, všetky druhy produktov na pery (tuhé a tekuté rúže, balzamy, bezfarebné
alebo farebné, vosky na pery, atď.)
Všetky druhy deodorantov a antiperspirantov vrátane všetkých produktov ktoré sú určené na
použitie na podpazušie (spreje, roll-ony, tyčinky, na podpazušie alebo na telo, atď.), telové
spreje, hydratačné hmly.
Všetky typy produktov na oči (očné tiene, riasenky, očné linky, očný make-up), vrátane
produktov na starostlivosť o oči, hydratačné krémy, make-upy a podkladové bázy na tvár.
Odličovače na tvár a oči. Prúžky na čistenie pórov na nose. Utierky alebo osviežujúce vreckovky
na tvár, krk, ruky, telo. Farby na telo a tvár (pre deti aj dospelých). Pleťové masky na tvár
a okolie očí.
Hydro alkoholové a nehydro alkoholové jemné vône všetkých typov (toaletné vody, parfumy,
kolínske, tuhé parfumy, vonné krémy, vody po holení všetkých typov atď.). Voňavé náramky.
Zložky parfumových súprav a vonné zmesi pre kozmetické súpravy. Vonné vankúšiky, fóliové
obaly. Vonné prúžky pre hydro alkoholové produkty.
Telové krémy, oleje, mlieka všetkých druhov. Výrobky na starostlivosť o nohy (krémy a prášky).
Repelent proti hmyzu (určený na aplikáciu na pokožku). Všetky prášky a púdre (okrem
detských púdrov a práškov).

IFRA Trieda 1
IFRA Trieda 2

IFRA Trieda 3

IFRA Trieda 4

IFRA Trieda 5.A

Tonery na tvár. Zvlhčovače a krémy na tvár.

IFRA Trieda 5.B

Krémy na tvár pre ženy, krémy na ruky. Výrobky na starostlivosť o nechty vrátane krémov na
nechtovú kožtičku atď. Dezinfekčné prostriedky na ruky.

IFRA Trieda 5.C

Detské krémy/mlieka, detské oleje, detské púdre a prášky.

IFRA Trieda 5.D

Zubné pasty. Ústne vody vrátane ústnych sprejov. Zubné prášky, pásiky, tablety.

IFRA Trieda 6

Vlasové trvalé alebo iné oplachové produkty na chemickú úpravu vlasov, vrátane oplachovacích
farieb na vlasy.
Spreje/laky na vlasy všetkých typov (pumpy, aerosólové spreje atď.). Pomôcky na úpravu
vlasov bez sprejov (peny, gély, bezoplachové kondicionéry). Vlasové trvalé alebo iné produkty
na chemickú úpravu vlasov (bezoplachové, napr. vyhladzovacie krémy na vlasy), vrátane
bezoplachových farieb na vlasy. Suché šampóny. Dezodoranty na vlasy.
Vlhčené utierky na intímnu hygienu, tampóny, detské vlhčené utierky, vlhčený toaletný papier.
Tuhé mydlá, všetky druhy šampónov, čistiace prostriedky na tvár (oplachovacie), vlasové
kondicionéry (oplachovacie), tekuté mydlá, sprchové gély všetkých typov vrátane mydiel,
sprchových gélov a šampónov pre deti. Peny, gély, mydlá, soli, oleje a iné produkty ktoré sa
pridávajú do kúpeľa. Výrobky na starostlivosť o nohy (určené na namáčanie nôh v kúpeli).
Krémy na holenie všetkých druhov (tyčinky, gély, peny...) Všetky druhy depilačných krémov (aj
na tvár) a vosky na mechanické odstraňovanie chĺpkov. Šampóny pre domáce zvieratá.
Pracie prostriedky určené na pranie v rukách ( vrátane koncentrovaných), prípravky na
predpieranie bielizne včetkých druhov (napr. pasty, spreje tyčinky). Prostriedky na ručné
umývanie riadu (vrátane koncentrovaných). Čistiace prostriedky na tvrdé povrchy všetkých
typov (kúpeľňové a kuchynské čistiace prostriedky, leštidlá na nábytok atď). Pracie prostriedky
určení na pranie v práčke, prichádzajúce do styku s pokožkou vrátane koncentrátov. Sady na
suché čistenie, utierky na WC sedadlá. Aviváže všetkých druhov vrátane zmäkčovadiel textílií.
Čistiace prostriedky pre domácnosť, vrátane čistiacich prostriedkov na tkaniny, čističe mäkkých
povrchov, čističe kobercov, leštidlá na nábytok, spreje a utierky, utierky na čistenie kože,
odstraňovače škvŕn, spreje a prípravky na ošetrovanie tkanín (škrobové spreje, vonné
prostriedky určené na aplikáciu na textílie po vypratí, dezodoranty na textílie). Vosky na
podlahy. Vonné oleje do aróma lámp, aróma difúzorov, pot-pourri, tekuté náplne do
osviežovačov vzduchu. Voda do žehličiek (parfumované destilované vody).
Spreje určené na aplikáciu na zvieratá všetkých typov. Osviežovače vzduchu v spreji, vrátane
aerosólových púmp. Aerosólové/sprejové insekticídy.
Dámske hygienické vložky, látkové hygienické vložky, plienky (detské, pre dospelých).
Inkontinenčné nohavičky, vložky pre dospelých. Suchý toaletný papier.
Pančuchové nohavice obsahujúce zvlhčovadlá, parfumované rukavice, ponožky. Suché obrúsky
na tvár. Vreckovky, papierové utierky. Látkové vrecká. Ochranné papierové masky na tvár,
napríklad chirurgické masky nepoužívané ako zdravotné pomôcky.
Tuhé hnojivá (pelety alebo prášky).
Sviečky všetkých typov. Pracie prostriedky určené na pranie v práčke s minimálnym konaktom
s pokožkou (tablety, kapsuly). Automatické osviežovače vzduchu a vône všetkých typov
(koncentrovaný aerosól s dávkovačom v spreji (0,05 – 0,5ml/dávka), zástrčkové osviežovače,
elektrické osviežovače, pevné osviežovače, membránové osviežovače, vonné vrecúška, kadidlá,
tekuté náplne, kryštáliky, prášky na osvieženie vzduchu.
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IFRA Trieda 7.A
IFRA Trieda 7.B
IFRA Trieda 8

IFRA Trieda 9

IFRA Trieda 10

IFRA Trieda 10.B
IFRA Trieda 11.A
IFRA Trieda 11.B

IFRA Trieda 12
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Podstielky pre mačky. Puzdrá na mobilné telefóny. Deodorizačné prípravky ktoré niesú určené
na kontakt s pokožkou ( napríklad osviežovače do sušičky, prášky na koberce). Insekticídy
(špirála proti komárom, papierové, elektrické, na odevy) s výnimkou sprejov/aerosólov). Vonné
tyčinky. Prostriedky na do umývačky riadu a osviežovače do práčky.
Čuchové stolné hry, farby, plastové výrobky (okrem hračiek). Výrobky kde sa vôňa uvoľňuje po
poškrabaní povrchu. Vonné balíčky. Osviežovače vzduchu s technológiou suchého vzduchu).
Leštidlá na topánky. Bloky do WC.

Vyššie uvedené údaje a skutočnosti sú prevzaté z atestu dodaného výrobcom.

Vyhotovené: 28.10.2021
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