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ATEST O KVALITE VÝROBKU 

Esenciálny olej, muškátový oriešok 
Kód produktu: EON062 

 
INCI: Myristica Fragrans Kernel Oil 
CAS n°: 8008-45-5 
EINECS n°: 282-013-3 

Šarža: L000242524 

Dátum min. trvanlivosti: 10/2020 

Chemicko-fyzikálna špecifikácia: 

Parameter Namerané 

Vzhľad 
tekutina takmer bezfarebná až 
svetložltej farby 

Vôňa charakteristická 
Merná hmotnosť pri 20 ° C 0,880 
Index lomu pri 20°C 1,475 
Optická rotácia ----- 

 

Skladovanie: skladujte na suchom a tmavom mieste 

Krajina pôvodu: Indonézia 

 

 

 

Výstražné upozornenie: 

H226 – Horľavá kvapalina a pary. 
H304 – Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 
H315 – Dráždi kožu. 
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. 



 

Sídlo / Hlavný sklad:  Kontakt: 
Handymade s.r.o.  Tel: +421 950 333 113 
Montážna 15    E-mail: info@handymade.sk 
97101 PRIEVIDZA   Web: www.handymade.sk 
 

IČO: 48 230 111 | IČ DPH: SK2120102314 | Bankové spojenie: FIO BANKA, IBAN: SK42 8330 0000 0023 0082 9055 
Spoločnosť Handymade s.r.o. je zapísaná  v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro,  vložka č. 36681/R. 

 

H341 – Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie <uveďte spôsob expozície, ak sa 
presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>. 
H350 - Môže spôsobiť rakovinu <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že 
iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>. 
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
 

Bezpečnostné upozornenie: 

P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. 
P262 – Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. 
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.  
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 
P281 – Používajte odporúčané ochranné pomôcky. 
P301+310 – PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ 
CENTRUM alebo lekára. 
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. 
P331 – Nevyvolávajte zvracanie 

Dodatkové bezpečnostné upozornenie: 

P391 – Zozbierajte uniknutý produkt 
P405 - Uchovávajte uzamknuté.   
 
Vyššie uvedené údaje a skutočnosti sú prevzaté z atestu dodaného výrobcom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhotovené: 15.08.2018 
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