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A termék neve :

Melt and Pour szappanalap

A termék angol neve :

Melt and Pour soap base

A termék latin neve :

Lásd: INCI

A termék INCI neve/Összetétel :

Aqua: 25-30%
Glycerin: 10-25%
Propylene glycol: 10-25%
Sodium Stearate: 10-20%
Sorbitol: 10-15%
Sodium Laurate: 3-5%
Sodium Coco sulphate: 3-5%
Cocamidopropyl Betaine: 2-5%
Coco glucoside: 2-5%
Sodium Chloride: 0.6-0.8%
Etidronic Acid: min. 0.1%

Funkció:

Kozmetikai alapanyag szappan készítéséhez. Hobbi
vagy professzionális felhasználásra. Lehet
hozzátenni cca 2-3%-ban vizet, olajakat, színező,vagy illatanyagot. Ha több víz kerül bele,
gondoskodni kell megfelelő tartósítószer után
adagolásról.

Szállító cég neve:

Nordtek Imexco Kft.

Szállító cég címe

2161 Csomád, Verebeshegy u. 11.

Szállító cég telefonszáma:

+36 1 363 1447

Szállító cég e-mail és web címe:

info@allinpackaging.hu, www.allinpackaging.hu

Felelő személy neve, telefonszáma:

Viola Annamária +36304785104
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Az anyag nem veszélyes, mert a 1907/2006/EK rendelet (REACH) 31. cikke szerint:
ß nem felel meg azoknak a kritériumoknak, amelyek alapján a 67/548/EGK, vagy az
1999/45/EK irányelvvel összhangban veszélyes anyagként sorolandó be;
ß 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)
ß nem szerepel a 'Különös aggodalomra okot adó anyagok' jegyzékében (SVHC
anyagok, REACH rendelet XIV. melléklet)
ß 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:

na.

EU-szám:

na.

Leírás:

Növényi alapú, magas minőségű szappan alap.
Napjaink jogosan kritizált alapanyagait nem
tartalmazza: Sodium Lauryl Sulphate, Sodium
Laureth Sulphate, PEG származékok.

Fizikai, kémiai adatok
Külső jellemzők:

Tiszta, de nem teljesne áttetsző,egynemű,zsíros
tapintású tömb

Szag :

Szaga jellegzetes, kozmetikai, szappanos

Oldódás:

Vízben oldódó alapanyag

pH:

2%-os oldatban 9.8-10.3

Minőség megőrzési idő:

Minimum 2 év

Készült: Németországban
Általános leírás:

Nem tűzveszélyes, de éghető szilárd anyag

Tűzveszélyességi osztály:

Mérsékelten tűzveszélyes

Tárolás:
Hűvös (10-20oC), száraz, fénytől védett helyen tárolandó. 10 C alatti hőmérsékleten az
anyag töredezhet. 50 fok felett pedig olavdhat.
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Feldolgozás:
Az anyaggal végzett munka során tartsuk be az általános munkahigiénés előírásokat.
A szappan alapot 65-65 C fokon vízgőz fölött egy lábosban kell felolvasztani és ekkor lehet
színezni, illatosítani, stb. A kiöntést kifejezetten szilikon vagy bélelt fa szappanformában
kell végrehajtani. Dermedési idő (1-4 óra) után azonnal használható a termék.
Kerülje a termék túlzott magas fordulatszámon való keverését, mert a hab nehezen
üllepszik le és akadályozhatja a kiöntést.
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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