
                                       KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

1. Identyfikacja preparatu

Nazwa handlowa:  Linea Vit

Rodzaj: krem do rąk i paznokci kozie mleko z wanilią 
               
Przeznaczenie:
Krem ochronny,  przeznaczony do codziennej pielęgnacji dłoni i paznokci, 
zawiera składniki nawilżające, które zabezpieczają skórę dłoni przed 
wysuszeniem i zabrudzeniem tworząc barierę ochronną. Wzbogacony jest  
witaminą A+E oraz prowitaminą B5, która  łagodzi   podrażnienia. Zawiera 
allantoinę, lanolinę i silikon. 
Stosować przed i po pracy.

       Identyfikacja producenta 
Marona Enterprise Tadeusz Marona
ul. Fabryczna 6 32-500 Chrzanów
telefon: 032 620-13-05
e-mail: biuro@marona.pl
strona: www.marona.pl

2. Identyfikacja zagrożeń

Produkt nie stwarza zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest używany 
zgodnie z  przeznaczeniem.

           3. Skład i informacje o składnikach

Aqua, Paraffinum Liquidum, Stearic Acid, Glycerin, Glyceryl Stearate SE,
Dimethicone,Phenoxyethanol, Triethanolamine, Caprylic/Capric Triglyceride
 (and) Sodium Acrylates Copolymer, Caprae Lac Extract, DMDM Hydantoin,

Lanolin, Parfum, Allantoin, D-Panthenol, Tocopheryl Acetate, Retinyl Acetate,
Limonene, Benzyl Alkohol, Linalool

        

           4.Pierwsza pomoc

Nie dotyczy 

          5. Postępowanie w przypadku  pożaru

Nie dotyczy

         6.Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do 
środowiska

Nie dotyczy

         7. Postępowanie z preparatem i jej magazynowanie

Krem należy przechowywać w oryginalnych zamkniętych opakowaniach.

         8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej
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Nie dotyczy

       9. Właściwości fizykochemiczne

  Właściwości                                               Wymagania

-------------------------                                  ----------------------------   
wygląd                                       jednolita gładka emulsja bez zanieczyszczeń  
                                                     mechanicznych
barwa                                         biała
zapach                                       przyjemny, cytrynowy
                                             

           10. Stabilność i reaktywność
Stabilność w temp:                 +40st. C w ciągu 48 godz. całkowita
                                                        -5 st. C w ciągu 24 godz. Całkowita
Okres trwałości 24 miesiące

           11. Informacje toksykologiczne
Nie dotyczy

           12. Informacje ekologiczne
Nie dotyczy

           13. Postępowanie z odpadami 
Przestrzeganie przepisów o obowiązku odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych dotyczących ustawy z dnia 11 maja 2001r. Dz. U. Nr63, 
poz639.

            14. Informacje o transporcie
Transport kremu powinien odbywać się w opakowaniach zbiorczych, 
chroniących opakowanie jednostkowe przed uszkodzeniem. Podczas transportu 
należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów transportowych.
Opakowanie jednostkowe; tuby polietylenowe o pojemności 100ml .
Opakowanie zbiorcze: karton po 86szt.

             15. Informacje dotyczące przepisów prawnych
Ustawa o kosmetykach z dnia 30 marca 2001 roku Dz. u. Nr 42, poz. 473
Notyfikacja w Krajowym Systemie Informowania o Kosmetykach 
Wprowadzonych do Obrotu- Nr w rejestrze RK/140409/2005
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z 
dnia 30 listopada 2009 roku dotyczące produktów kosmetycznych.
Rejestracja kosmetyku w bazie ECAS, zgłoszenie CPNP nr 1272049
Produkt posiada Raport Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego.

             16. Inne informacje
Powyższe informacje opracowano na podstawie najnowszej wiedzy.
Opisują  produkt z punktu widzenia wymogów ochrony zdrowia i środowiska 
naturalnego. Nie powinny być one jednak wykorzystane jako dokument prawny.

Data opracowania 28-11-2006.
Data aktualizacji:   04-04-2017.  
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