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ATEST O KVALITE VÝROBKU 

Esenciálny olej, tea tree Austrália 
Kód produktu: EON085 

 
INCI: Melaleuca Alternifolia Leaf Oil 
CAS n°: 68647-73-4 
EINECS n°: 285-377-1 

Šarža: L4465700 

Dátum min. trvanlivosti: 2/2023 

Chemicko-fyzikálna špecifikácia: 

Parameter Namerané 

Vzhľad 
priehľadná bezfarebná až bledožltá 
tekutina 

Vôňa charakteristická, drevitá, zemitá 
Hustota pri 20 ° C 0,891 
Index lomu pri 20°C 1,4770 
Optická rotácia ----- 

 

Skladovanie: skladujte na suchom a tmavom mieste 

Krajina pôvodu: Austrália 

 

Výstražné upozornenie: 

H226 – Horľavá kvapalina a pary. 
H302 – Škodlivý po požití. 
H304 – Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 
H315 - Dráždi kožu.   
H317 - Dráždi kožu.   
H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.   
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Bezpečnostné upozornenie: 
 
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných 
zdrojov zapálenia. Nefajčite. 
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu. 
P233 - Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. 
P240 – Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie. 
P241 - Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie/ …/ zariadenie do výbušného 
prostredia. 
P242 - Používajte iba neiskriace prístroje. 
P243 - Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny. 
P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/ hmly/pár/aerosólov. 
P270 - Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. 
 
Vyššie uvedené údaje a skutočnosti sú prevzaté z atestu dodaného výrobcom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhotovené: 18.8.2021 
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