Álmut ruÉprcÉszsÉcűcylÉsrtszrloRvosl szot-cÁur
,&

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

NTsf;

Iktatószám: JU- 1 1 3 53- 4 12013.
Tárgy: Mr Muscle Kitchen 5in1 konyhai
fertőtlenítő spray elnevezésű ferlótlenítőszer
forgalomba hozata|i en gedélye.
Etőadó: Gergely Béla
(47 6-1222; fax: 21 5 -53 I l

;

e-mail : j arv any @oth. antsz.hu)
Melléklet: 2 db

HATÁno ZAT
Az S.C.

Johnson Kft. (1I24 Budapest, Apor Vilmos tér 6.), mint forgalomba hoző részéreaz SC
Johnson Europlant BV Groot Mijdrechtstraat 81 3641 RV Mijdrecht, Netherlands által gyártott Mr
Muscle Kitchen 5in1 konyhai fertőtlenítő spray elnevezésű fertőtlenítőszer forgalomba hozatalát a
2. és 4, terméktípusbanaz alábbiak szerint engedélyezem:

A készitmény forgalmazása

-

során az Otszágos Epidemiológiai Központ 7805ll32l2013. számú
az Országos Élelmezés-és Táplá|kozástudományi Intézet 156212013 OÉrt számű egyetértő
szakvéleményénis alapuló - ,,Engedélyezésilap"-ján előírt feltételek teljesítésétfolyamatosan
biztosítani kell.
2,1 A forgalomba hozó köteles rninden egyes kiszerelési egységen elhelyezni a kérelméhez mellékelt,
I.1

az

Országos Epidemiológiai Központ 7805lI32l20I3.

számú az

Országos Elelmezés-

és

Táp\áIkozástudományi Intézet 156212013 OÉrrszámú egyetértő szakvéleményénis alapuló szakvéleményéveljóváhagyott ,,Címketerv" szövegét, mely a hasznáIati utasítást is tarta\mazza.
Egyebekben a termék címkéjénekés feliratozásának meg kell felelnie a veszélyes anyagokkal és a
veszélyes készítményekkelkapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységekrészletes szabályairól
szőLő 4412000. (XII. 27.) Eii}l rendelet, valamint a biocid termékek előállításának és forgalomba
hozatalénak feltételeiről szóló 3812003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet
követelményeinek,
3./ A Mr Muscle Kitchen 5in1 konyhai fertőtlenítő spray elnevezésű fertőtlenítőszer nevének,
kiszerelésének,összetételének, hatás-spektrumának, és alkalmazási előirásainak megváItoztatáséútoz
engedéll.t kell kérni.
4.1 A forgalomba hoző a forgalmazás megszüntetését írásban köteles az Országos Tisztifoorvosi
Hivatalhoz bej elenteni.
5./ Jelen engedélyem más hatóságok engedélyét,valamint a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.
törvény rendelkezései szerint a veszélyes anyagokra és veszélyes keverékekre előírt beielentési
kötelezettség telj esítésétnem pótolja.
Határozatom ellen akézbesítéstkövető naptól számított 15 napon belül benyújtandó fellebbezéssel
lehet élni, az elsőfokú eljárás igazgatási szo|gáItatási díjtételével(96.000,- Ft) megegyező mértékű- a
másodfokon eljáró hatóság bankszámlaszámáta fizetendő - jogorvoslati díi befizetése mellett. A
fellebbezést azEgészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalnak (1051 Budapest, Zrinyí u.
3.) kell címezni, de az Orczágos Tisztifoorvosi Hivatalhoz kell benyújtani.
Cím: ffi97 Budapest, Cyáli út 2-6. * Levelezési cím: '1437 Budapest, Pf, í]39.
Telefon: +36 1 476 TOa

- E-mail

tisz-tifoorvos@oth.antsz.hu
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INDOKOLÁS
Az S.C.

Johnson Kft. (1 I24 Budapest, Apor Vilmos tér 6,), mint forgalomba hozó kérelmezte az SC
Johnson Europlant BV Groot Mijdrechtstraat 81 3641 RV Mijdrecht, Netherlands által gyártott Mr
Muscle Kitchen 5in1 konyhai fertőtlenítő spray elnevezésű fertőtlenítőszer forgalomba hozatali
engedélyének kiadását.

Az

Országos Epidemiológiai Központ a benyújtott dokumentáció és vizsgálatok alapján, a
7805113212013. számú * az Országos Élehezés-és TápláIkozástudományiIntézet 156212013 OÉrI
számű egyetérlő szakvéleményénis alapuló - szakvéleményében,e határozat rendelkezó részében
foglalt kikötésekkel, a3812003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 5, száműmelléklete
szerinti L Főcsoport 2. és 4. terméktípusába tartoző készítményforgalomba hozatali engedélyének

kiadását javasolta.

Az Állami Népegészségügyiés Tisztiorvosi Szolgálat egyes kőzigazgatási eljárásaiért és igazgatási
jellegű szolgáltatásaiér1 fizetendő díjakról szőlő Il2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdése
szerint:

,, A díjfizetésrekötelezett az igazgatási szolgóltatásokert az ]. mellékletben

meghatározott

mértéhiigazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) koteles megíizetni."

A kérelmező igazolta az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését.
A benyújtott kérelem és az Országos Epidemiológiai Központ valamint az Országos Élelmezés-és
Táplálkozástudományi Intézet szakvéleményealapján megállapítottam, hogy a kérelemben szereplő
termék a rendelkező részben előírt feltételekkel forgalmazható a biocid termékek előáIlításának és
forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 3812003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet
5. számű mellékletében meghatározott2. és 4, terméktípusba sorolható fertőtlenítésre.
Hatátozatom a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 3812003.
(VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 31.§ (4)-(6) bekezdésében biztosított hatáskörben
eljárva hoztam. Eljárásom aközigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (Ket.) 72. §-án alapul, a jogorvoslatról törlénő tájékoztatást a Ket. 98, § (1), a
99. § (1), valamint 102.§ (1) bekezdései alapján adtam meg.
A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság hatáskörét a29512004. (X.28.) Korm. rendelet 2lA §- a
állapítjameg.

A jogorvoslati díjról szóló tájékoztatás az Allami Népegészségügyiés Tisztiorvosi Szolgálat egyes
közigazgatási eljárásaiért és igazgatásijellegú szolgáItatásaiért ftzetendő díjakról szőlő Il2009. (I. 30.)
EüM rendelet 2. § (5) bekezdésénés az L számí melléklete VI. 4. pontján alapul.
Budapest, 2013 . június 24.

Dr. Paller Judit mb. országos tisztifőorvos nevében kiadmányozza,.

Dr.
j
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1.i S.C. Johnson Kft. (1124 Budapest, Apor Vilmos tér 6.)
2.1 Országos Epidemiológiai Központ (1966 Budapest, Pf. 64.)
3.1 Országos Elelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (1437 Budapest, Pf. 839.)
4.1Irattár

E
1.

2.

3.

n

Ped élvezésiii§fii

l::l

l:

!

:,,l

;,l,

l

l,,_,

,.-

nl

",

A biocid termék neve: Mr Muscle kitchen 5in1 konyhái fertőtlenítő spray
Gyártó: SC Johnson Europlant BV Groot Mijdrechtstraat 81 3641 RV
Mldrecht, Netherlands
Forgalmazó: S.C. Johnson Kft., 1124 Budapest. Apor Vilmos tér 6.
Terméktípus: 2,4

4.

beniil-C tz-r s-alkildiÁetil-ammonium-klorid
CAS-szám:" 68391-01-5
0,I lYo C rz-r+-alkilJ (etilfeni1)-metil/- dimetil- ammonium- klorid
0,I

1%o

CAS-szám: 85409-23-0
Egyéb összetevő:

<IoÁ alkil poliglikozid
CAS-szám: 68515-73-I
<IoÁ alkil_-oxifeniletilén-oxietanol
<lYo propilén-glikol-n-butil-éterCAS-szám: 5131-66-8
<Iyo tetraszodium-iminodisuchinát

J.

ad.100% víz,illatanyag,nátrium-hidroxid
Fizikai-kémiai jellemzők:
Színtelen, j gllegzetes szagű folyadék.
pH (20'C): 10,8-11,4
Relatív sűrűség (20"C): >l g/cm3

6.

I'űzveszélyeoség: nem tűzveszélyes, vizes oldat

7.

lS::r"U'"i"'"U,

8.
9.
10.

Tárolás: Hűvös, száraz helyen, jOr r.olrt
Gyerekek kezébe nem kerülhet!

.

ltarthatóság: szakszerűtárolás esetén minőségét 2 évigmegőrzi.
Csomagolá., kir".""lé
lt

11.

Hulladékke2elés: Hulladék elhelyezés céljénamegfelelő és zárttartályokban
kell
tartani.

12.

ukotoxikológia/környezetvédelem: A termék nem engedhető a csatomába.
környezetszennyezés elkerülése érdekében mesfeleiő védőburkolalot kell hnq,nÁl
ulmketeív/használati utasítás: külön mellékelve

13.

t4.

Figyelmeztetések:

o Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel kevemi tilos!
o d haÍasidő letelte után a szer marad ványait a

kezelt felületekről alapos
ivóvizes ciblítéssel el kell távolítani, élelmiszerekkel közvetlenül érintkező

felületek esetében az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell.
rendeltetésszenífelhasználás során ügyelni kell arra, hogy az
élelmiszerek
sem a szerrel, sem annak maradékával vagy hulladékúlne kerüljenek
érintkezésbe,ill. azol<kal ne szennyeződjenók. A termékkel szem}ezett
élelmiszerek vagy italok emberi fogyasztásra nem használhatók fel.
A szert
eredeti csomagolásban, élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni.
OE'I'I szakvéleményekszáma: 156212013 OETI

o §

15.

t6.

Onr."ut

17.

Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedóly száma:

nOl.

VÚ- ,tl g 63
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Át{lj"",+:,

Hatóanyag:
0,I IoÁ benzil-C 2-r g-alkildimetil-ammonium-klorid
0,1 1%o C rz-r+-alkilJ

Alkalmazási terüIet:
Alkalmazási
koncentrációk,
behatási idő:

(etilfenil)-metil/- dimetil- ammonium- klorid

Egyéb összetevő:
<5oÁ nemionos felületaktív anyasok
koncentrátum (Felhasználásra kész oldat
baktericid, fungicid, szelektív virucid (bakteriofag, HlN1
inaktiváló

konyhai felületek tisztítása, fertőtlenítése

Fújja a tisztitőszert az

előtisztított, kemény, nem porózus
felületre, amíg teljesen nedves nem lesz, hagyja hatni
legalább 15
percig, majd tc;rölje át.

Figyelmeztetések

Más tisztító- és fertótlenítőszerrel keverni tilos!
A hatásidő letelte után a szer maradványait a kezelt
felületekről alapos ivóvizes öblítéssel et t<ett távolítani,
élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületek esetében
az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell.
A rendeltetésszerű felhasználás során ügyelni kell arra,

hogy az élelmiszerek sem a sr"néI, sem annak
maradékáual vagy hulladékával ne kerüljenek
érintkezésbe, ill. azokkal ne szennyeződjenek. A
termékkel szennyezett élelmiszerek vagy itaót emberi
fogyasztásra nem használhatók fel. Á szert eredeti
élelmiszerektől elkülönítve kell tarolni.

Veszélyeire/ko ckázatai
ra utaló R-mondatok:

használatra utaló Smondatok

S2

S23
S26
S 51

Elsősegélynyújtás:

Környezetvédelemi
óvintézkedések;
hulladékkezelés:
Szennyezésmentesítés :

Gyermekek kezébe nem kerülhet

A keletkező permetet nem szabad belélegezni
Ha szembe jut, bő vízzel azonnalki kell mosni
orvoshoz kell fordulni
Csak

jól

és

szellőztetett helyen használhatő

ue,uffi

Bőnel való érintkezésesetén
hosszantartó initáció lép fel orvoshoz kell fordulni.
A szemmel való érintkezésután: bő vízzel azowtalki kell
mosni és orvoshoz kell fordulni. Ha hosszantartó
initáció
lép fel orvoshoz kell fordulni.
Lenyelés esetén: Ha a tünetek nem szűnnek meg,
orvost
kell hívni.
A,-termék nem engedhető a csatomába. r,irny.rJ.r*y.r.,
elkerülé se érdekében me gfelelő védőburkolaiot
kell használni.
Hulladék elhelyezés c éljár a me gfelelő és zérttartályokban
kell
tartani.
Inert nedvszívó anyaggal (homok, szilikagél,
savkötő,

ált"lá.*

Felhasználói kör:
Tárolás, eltarthatóság:

l anvasot.

lakossági,

professzionális

Hűvös, szár az helyen,

_jő|

lezart edáryzetben

'i"'

t,i.ffi

'

rugytot

Gyártási idő/gyártási
tételszám:

Leiárati idő:
Kiszerelési egység:
Gyártó:

szakszení tárolás

"

SC. Johnson a
Müdrecht,

Netherlands

Forgalmazó:

S.C.ror,"

Országos
Tisztifőorvosi Hivatal
engedélvénekszáma:

\iL^ttag53_HÍtotg.
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