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ATEST O KVALITE VÝROBKU 

Esenciálny olej, škorica, kôra 
Kód produktu: EON081 

 
INCI: Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil 
CAS n°: 84649-98-9 
EINECS n°: 283-479-0 

Šarža: LOT0003981 

Dátum min. trvanlivosti: 08/2022 

Chemicko-fyzikálna špecifikácia: 

Parameter Namerané 

Vzhľad 
priehľadná tekutina bledožltej až 
tmavožltej farby 

Vôňa charakteristická, škoricová 
Merná hmotnosť pri 20 ° C 1,029 
Index lomu pri 20°C 1,588 
Optická rotácia +0,9 

 

Skladovanie: skladujte na suchom a tmavom mieste 

Krajina pôvodu: Indonézia 

 

Výstražné upozornenie: 

H227 – Horľavá kvapalina. 
H303 - Škodlivý po požití. 
H312 - Škodlivý pri kontakte s pokožkou. 
H315 - Dráždi kožu. 
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. 
H319 – Môže spôsobiť vážne podráždenie očí. 
H350 – Môže spôsobiť rakovinu <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že 
iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>. 
H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
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Bezpečnostné upozornenie: 
 
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 
P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody/… 
P305/351/338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak 
používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 
P333+P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte 
lekársku pomoc/ starostlivosť. 
 
Vyššie uvedené údaje a skutočnosti sú prevzaté z atestu dodaného výrobcom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhotovené: 09.10.2019 

 


	Výstražné upozornenie:
	H227 – Horľavá kvapalina.
	H303 - Škodlivý po požití.
	H312 - Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
	H315 - Dráždi kožu.
	H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
	H319 – Môže spôsobiť vážne podráždenie očí.
	H350 – Môže spôsobiť rakovinu <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.
	H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
	Bezpečnostné upozornenie:
	P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
	P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
	P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody/…
	P305/351/338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
	P333+P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

