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HATÁno ZAT
Az S.C. Johnson Kft. (1I24Budapest, Apor Vilmos tér 6.), mint forgalomba hoző részére a Serioplast
S.p.a., Olaszorszáe, Emmergi Detergents S.p.a., Trenzano (BS) Italy, Olaszország áItal gyártott
Duck@ Fehérítő Gél - \ilC fertőtlenítő elnevezésű fertőtlenítőszer forgalomba hozatalát a 2.
terméktípu sb an az al ábbiak szerint engedé lyezem :

1.1 A készítmény forgalmazása során az Országos Epidemiológiai Központ 7805128312013. számú
,,Engedélyezési lap"-ján előírt feltételek teljesítését folyamatosan biztosítani kell.

2.1 A foryalomba hozó köteles minden egyes kiszerelési egységen elhelyezni a kérelméhez mellékelt,
az Országos Epidemiológiai Központ 7805128312013. számű szakvéleményével jóváhagyott
,,CÍmketerv" szövegét, mely a használati utasítást is hrtalmazza. E gyebekben a termék címkéjének és
feliratozásának meg kell felelnie a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos
egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 4412000. (XII.27.) EüM rendelet,
valamint a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38l2O03.
(VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet követelményeinek.

3./ A Duck@ Fehérítő Gél - WC fertőtlenítő elnevezésű fertőtlenítőszer nevének, kiszerelésének,
összetételének, hatás-spektrumának, és alkalmazási előírásainak megváltoztatásához engedélyt kell
kérni.

4.1 A forgalomba hoző a forgalmazás megszüntetését írásban köteles az Országos Tisztifoorvosi
Hiv atalho z b ej e 1 enteni.

5./ Jelen engedélyem más hatóságok engedélyét, valamint a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.
töruény rendelkezései szerint a veszélyes anyagokra és veszélyes keverékekre előírt bejelentési
kötelezettség telj esítését nem pótolj a.

Határozatom ellen a kézbesítést követő naptól számított 15 napon belül benyújtandó, indokolással
ellátott fellebbezéssel lehet éIni, az elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díjtételével (96.000,- Ft)
megegyező mértékű - a másodfokon eljáró hatóság bankszámlaszámára fizetendő - jogorvoslati díj
befizetése mellett. A fellebbezést az Egészségügyi Engedélyezési ésKözigazgatási Hivatalnak (1051
Budapest, Zrínyi u. 3.) kell címezni, de az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz kell benyújtani.
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INDOKOLÁS

Az S.C. Johnson Kft. (1124 Budapest, Apor Vilmos tér 6.),mint forgalomba hozó kérelmezte a
Serioplast S.p.a., Olaszország, Emmergi Detergents S.p.a., Trenzano (BS) Italy, Olaszotszág áItal
gyártott Duck@ Fehérítő Gél - WC fertőtlenítő elnevezésű fertőtlenítőszer forgalomba hozatali
engedélyének kiadását.

Az Országos Epidemiológiai Központ a benyújtott dokumentáció és vizsgálatok alapján a
7805128312013. számú szakvéleményében, e határozat rendelkező részében foglalt kikötésekkel, a
38/2003, (VlI. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 5. számú melléklete szerinti I. Főcsoport
2. terméktípusúba taftoző készítmény forgalomba hozatali engedélyének kiadását javasolta.
Az Allami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási
jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 112009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdése
szerint:

,, A dfi'fizetésre kötelezett az igazgatási szolgáltatásokért az l. mellékletben meghatározott
mértékű igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) koteles megíizetni."

A kérelmező igazolta az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését.
A benyújtott kérelem és az Országos Epidemiológiai Központ szakvéleménye alapján
megállapítottam, hogy a kérelemben szereplő termék a rendelkező részben előírt feltételekkel
forgalmazható a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38l20O3.
(Vil. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 5. számú mellékletében meghatározott 2.
terméktípusba sorolható fertőtlenítésre.

Határozatom a biocid termékek előállításának és forgalomba hozata\ának feltételeiről szóló 3812003.
(VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 31.§ (4)-(5) bekezdésében biztosított hatáskörben
eljáwahoztam. Eljárásom aközigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairói szóló
2004. évi CXL. törvény (Ket.) 72. §-án alapul, a jogorvoslatról törlénő tájékoztatást az egészségügyi
hatósági és igazgatási tevékenységről szőlő I99I. évi XI. törvény 14lB. § (2) bekezdése és a Ket. 9&. §(I),99. § (1), valamint 102.§ (1) bekezdései alapján adtam meg.
A fellebbezés e|bírálására jogosult hatóság hatáskörét a 29512004. (X. 28.) Korm. rendelet 2lA §- a
állapída meg.

A jogorvoslati díjról szőIő tájékoztatás az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes
közigazgatási eljárásaiért és igazgatásijellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szőlő Il2Ó09. G.l0.)
EüM rendelet 2. § (5) bekezdésén és az I. száműmelléklete VI. 4. pontján alapul.

Budapest, 2013. november 1 1.

Dr. paller Judit mb. országos tisztifőorvos nevében kiadmányozza:
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ErrőI értesül:
1./ S.C. Johnson Kft.

(II24 Budapest, Apor Vilmos tér 6.)
2./ Országos Epidemiológiai Központ

(1966 Budapest, Pf. 64.)
3.1battén
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1. A biocid termék neve: Duck@ Fehérítő Gél - wC fertőtleníttí

2. Gyártó: Serioplast S.p.a., Olaszország,
Emmergi Detergents S.p.a ., Trenzano (BS) Italv, Olaszorszás

3. Forgalmazó: S. C. Johnson Kft.
l124 Budapest, Apor Vilmos tér 6.

4. A biocid termék hatóanyaga:
nátrium-hipoklorit l-<syo CAS: 7681-52-9 EINECS: 231-668-3

egyéb:
alkil(C12-C18)dimetil-amin-N-oxid1-<5%CAS: 68955-55-5 EINECS: 273-
28I-2
nátrium-hidroxid 1-<2Yo CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5
amfoter felületaktív any agok <5oÁ

2-br őm-2-nitropropán- l, 3 -diol
illatanyag
víz

3. Fizikai-kémiai j ellemzők:
Külső jellemzők: folyadék
szin: átlátsző
Szag: Enyhén klórszagú
pH-érték: 72,6-13,2
Lobbanáspont: > 100 "C
Relatív sűrűség: 1,05 g/cm3
Oldhatóság oldószer: víz: oldható

Típus: PT2

Veszélyjel: C maró

6.

7.

8. Tárolás: Eredeti, bontatlan
napsütéstől védett kell tárolni.

csomagolásban, jól szellőztethető, száraz, direkt

9. lrttarthatóság: elóírt tárolás mellett 2 év.

Csomagolás, kiszerelési egység: 750 ml-es flakon

csomagolóburkolatát élő vízbe és talajba juttatni.

c sak a telj e sen kiürült csomago ló any ag kerülhet új rahaszno s ításra.

osztályba sorolva a módosított 1999l45lEC direktíva szerint.

10.

11.

12.

13. címketerv: külön mellékelve

Figyelmeztetések ("
címketerv/Használati r-rtasításon íbltiintetve

14.

15. OEK szakvélemény száma: 7 8051283 t2013.

Országos ri."titOo16.
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összetevők:

biocid hatóanyag:
Nátrium-hipoklorit 3,6% (EINECS: 23 1-668-3)

e gyéb ö s s zetevők : Nátrium-hidroxid 1,02oÁ (EINECS :

215-185-5)
amfoter felületaktív anyagok <5Yo, 2-bt őm-2-nitropropán-
1,3 -diol, illatany ag, v iz

Antimikrobiátis spektrum : baktericid, fungicid

Alkalmazási terület: fertőtlenítő hatású toalett tiszlitás

Formuláció: folyékony koncentrátum

Felhasználói kör: lako ssági, professzionális

Alkalmazási koncentrációk,
behatási idő:

Tisztítás: 1. Emelje fel a WC ülőkét.
2. Csavarja le a kupakot a flakonról.
3. Billentse meg a flakont, hogy a nyak megteljen
tisztítószerrel.
4.Irányítsa a Duck Power fehérítő gélt a WC pereme alá,
és egyenletesen öntse körbe a csésze felületén.
5. Dörzsölje át kefével avízvonal felett és alatt, hajtsa le a
wc fedelét és öblítse le. Makacs foltok, vízkő esetén
hagyja hatni egy éjszakát.

Fertőtlenítés, .fehérítés: 1. Yégezze el a tisztítást az
előzőekben leírt módon.
2.Használjaűjra a terméket, hagyja hatni 15 percig, majd
öblítse le.
3. Csavarja vissza a kupakot a flakonra.

Figyelmeztetések az R- és S-
mondatokon kívül:

..F'igyelem! Ne használjuk más terrnékekkel együtt.
Veszélyes gázok (klór) szabaciulhatnak fel."
C sak to alet t tisztitásár a használ1 a!

EK-veszélyjel: C maró

Veszélyeir e lko ckázataira utaló
R-mondatok:

R35 Súlyos égési sérülést okoz.

A termék biztonságos
hasznáIatára utaló S-
mondatok:

SIl2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférheteilerr
helyen tarlandó.
S24l25 Kerülni kell a bőnel való érintkezést és a
szembejutást.
326 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és
orvoshoz kell fordulni,
S28 Ha az anyag a bőr. e kerül, vizzel bőven azonnal le
kell mosni.
336137139 Megfelelő védőruháaatot, védőkesztyűt és
szem- l arcvédőt kell viselni.
S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal
orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét mes kell



Elsősegélynyújtás:

Belégzés: Klőrgáz véletlenszerű belélegzését követően:
Friss levegőre kell menni.
Légzési nehézség esetén orvoshoz kell fordulni.
Lenyelés: A szqxvízzel ki kell öblíteni.
Ontudatlan személynek soha sem szabad semmit adni
szájonát.
Hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell
mutatni a termék címkéiét.

Hulladékkezelés:

Tilos a terméket, annak fel nem használt maradékát,
valamint csomagolóburkolatát élő vízbe és talajba juttatni.

Csak a teljesen kiürült csomagolóanyag kerülhet
újrahasznosításra.

Környezetvédelemi
óvintézkedósek/ökotoxikoló gia :

Ez akészítmény nincs a Környezetre Veszélyes
veszélyességi osztályba sorolva a módosított 1999l45lEC
direktíva szerint.

Szennyezésmentesítés :

Inert nedvs zív ő any aggal (pl. homok, szilikagél, savkötő,
általános kötőanyag, fiirészpor) kell felitatni.

Hul ladékelhelyezé s célj ar a me gfelelő és zárt tartályokban
kell tartani.

Tárolás, eltarthatóság:

Gyártási időlgyártási
tételszám:

Eredeti, bontatlan csomagolásban, j ól szellőztethető,
száraz, direkt napsütéstől védett kell tárolni. Előírt tárolás
mellett 2 évig üartható.

Lejárati idő:

Kiszerelési egység:

Forgalmazó:

S. C. Johnson Kft.
II24Budapest, Apor Vilmos tér 6.

Email : vevoszolgalat@scj .com
Telefon: +36I224 8402

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
engedélyének száma: tÜ-alO{í{-s írcrs.


