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ATEST O KVALITE VÝROBKU 

Esenciálny olej, tymián 
Kód produktu: EON087 

 
INCI: Thymus Vulgaris Oill 
CAS n°: 8007-46-3 
EINECS n°: 84929-51-1 

Šarža: LOT0003833 

Dátum min. trvanlivosti: 08/2022 

Chemicko-fyzikálna špecifikácia: 

Parameter Namerané 

Vzhľad 
priehľadná tekutina bezfarebná až 
bledožltej farby 

Vôňa charakteristická 
Merná hmotnosť pri 20 ° C 0,906 
Index lomu pri 20°C 1,4981 
Optická rotácia ----- 

 

Skladovanie: skladujte na suchom a tmavom mieste 

Krajina pôvodu: Španielsko 

 

Výstražné upozornenie: 

H226 – Horľavá kvapalina a pary. 
H302 – Škodlivý po požití. 
H304 – Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. 
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. 
H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí. 
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. 
P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. 
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 
P301+P310 – PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ 
CENTRUM/lekára/… 
P331 – Nevyvolávajte zvracanie. 
P303+P361+P353 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované 
časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/ sprchou. 
P304+P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne 
dýchať. 
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. 
P391 – Zozbierajte uniknutý produkt. 
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu … 
 
Vyššie uvedené údaje a skutočnosti sú prevzaté z atestu dodaného výrobcom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhotovené: 28.10.2019 
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