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Álnvt ruÉprcÉszsÉcücyt És lszrloRvosl szolcÁmr
Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Iktatószám: Ű- t t : ss-3 /201 3.
Tárgy: Mr Muscle Bathroom&Toilet 5in1
fiirdőszobai fertőtlenítő spray elnevezésű
feft őtlenítő szer forgalom b a hozatali
engedélye.
Előadó: Gergely Béla
(47 6-1222; fa"x: 2l5-53 1 1;

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

HATÁno ZAT
Az S.C. Johnson Kft. (1I24 Budapest, Apor Vilmos tér 6.), mint forgalomba hoző részére az SC
Johnson EuroPlant BV Groot Mijdrechtstraat 81 3641 RV Mijdrecht, Úetherlands által gyártott MrMuscle Bathroom&Toilet Sin1 fürdőszobai fertőtlenítő spray elnevezésű fertőtlenítőszer
fo r gal o mb a ho zatalát a 2 . terméktípu sb an az alábbiak s z e rint en g e dé l yez e m :

I.1 A készítmény forga|mazása során az Országos Epidemiológiai Központ 7805/15912013. számú
,,Engedélyezésilap",ján előírt feltételek teljesítését folyamatosan biztosítani kell.

2,1 A fotgalomba hozó kÖteles minden egyes kiszerelési egységen elhelyezni a kérelméhez mellékelt,aZ országos Epidemiológiai KÖzpont ]805lI59l20I3. számű szakvéleményével jóváhagyott
,,CÍmketerv" szÖvegét, mely a használati utasítást is tartalmazza. Egyebekben a termék címkéjénJk és
feliratozásának meg kell felelnie a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos
egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet,
valamint a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltjteteiről szóló 38/2003.
(VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet követelményeinek.

3,/ A Mr Muscle Bathroom&Toilet 5in1 fürdőszobai fertőtlenítő spray elnevezésű fertőtlenítőszernevének, kiszerelésének, Összetételének, hatás-spektrumának, és alkalmazási előírásainak
me gv áltoztaíásához enge délyt ke 11 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 keveiékekre előírt bejelentési
kötelezettség telj esítését nem pótolja.

Határozatom ellen a kézbesítést kÖvető naptól számított 15 napon belül benyújtandó fellebbezéssel
lehet élni, az elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díjtételév.i1lo.ooo,_ Ft) megegyező mérlékű _ a
másodfokon eljáró hatóság bankszámlaszámára fizetendő - jogorvoslati díj befizetése mellett. A
fellebbezést azEgészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási H]vatalnak 11Óst Budapest, Ztinyi u.
3.) kell címezni, de az or,szágos Tisztifoo_rvosi tlivatalhoi kell b_enyűtani.. ,, ..

Űm: 1097 Budapest, CyáÍi út 2-6. - Levelezési cím: 1437 Budapest, pf. B3g,
Te/efon: +36 1 476 flaa * E-mail: tisz_tifoorvos@otb,antsz,hu
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INDOKOLÁS

Az S.C. Johnson Kft. (1 124 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 Bathroom&Toilet Sin1 fürdőszobai fertőtlenítő spray elnevezésű fertőtlenítőszer
forgalomba hozatali engedélyének kiadását.

Az Országos Epidemiológiai Központ a benyújtott dokumentáció és vizsgálatok alapján a
7805lI59l20I3. számú szakvéleményében, e határozat rendelkező részében foglalt kikötésekkel, a
3812003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 5. számú melléklete szerinti I. Főcsoport
2. terméktípusába taftoző készítmény forgalomba hozatali engedélyének kiadását javasolta.
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatásí
jellegű szolgáItatásaiéfi. ftzetendő díjakról szóló 112009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdése
szerint:

,, A dffizetésre kötelezett az igazgatási szolgáltatásokért az ]. mellékletben meghatározott
mértékű igazgatási szolgáltatósi díjat (a továbbiakban: díj) köteles 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 3812003.
(Vil. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 5. számú mellékletében meghatározott 2.
terméktípusba sorolható fertőtlenítésre.

Határozatom a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 3812003.
(VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 31.§ (4)-(5) bekezdésében biztosított hatáskörben
eljána hoztam. Eljárásom akőzigazgatási hatósági eliárás és szolgáltatás álta|ános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (Ket.) 72. §-án alapul, a jogorvoslatról történő tájékoztatást a Ket. 98. § (1), a
99. § (1), valamint 102.§ (1) bekezdései alapjánadtam meg.
A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság hatáskörét a 29512004. (X. 28.) Korm. rendelet 2lA §- a
állapítja meg.

A jogorvoslati díjról szóló tájékoztatás az ÁIlami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes
közigazgatási eljárásaiérl és igazgatásijellegű szolgáItatásaiért fizetendő díjakról szőlő Il2O09. (I. 30.)
EüM rendelet 2. § (5) bekezdésén és az L száműmelléklete VI. 4. pontján alapul.

Budapest, 2013.június 24.

Dr. Paller Judit mb. országos tisztifőorvos nevében kiadmányozza:

Dr.
j árv ány ngy i f ő o sztáIy v e zető

Erről értesül:
1./ S.C. Johnson Kft.

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

(1966 Budapest, Pf. 64.)
3.1Irattár
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edél
A biocid teimék nev€:

Mr Muscle Bathroom&Toilet 5in1 fürdőszobai fertőtlenítő s
Gyártó: SC Johnson Europlant BV Groot Mijdrechtstraat 8t 364l RV

Mijdrecht, Netherlands
Forgalmazí: S.C. Johnson Kft., l l24Budapest, Apor Vilmos tér 6.
Terméktípus: PT2
A biocid termék hatóanyaga:
l-(+)-lactic acid (tejsav) 1,76% (I,76911009) CAS: 79-33-4 ,EC:20I-196-2

Deionizáltvíz
Alkohol etoxilát
Dipropylene glycol monobutyl ether
Dipropylene glycol N-Propvl ether

Fizikai-kémiai j ellemzők:
Sárga, j ellegzetes szagű folyadék.
pH (20'C):>2
Sűrűség (20'C): >1 g/cm3

EK-veszélyjelek: Xi irritatív
Tárolás: HŰvÖs, száraz helyen, fagytói védve , jőliezártedényzetben kell tárolni.
Eltarthatóság: előírt tárolás esetén 2 év.
Csomagolás, kiszerelési egység: 500 ml, 750 ml
Hulladékkezelés:A hulladékot nem szabad a csatornába engedni.
Újrahasznosítható

Ökotoxikológia/környezetvédel"-, K"
csomagoló anyagának talaj ba, élőv ízb e és közc satornáüa j utását.
címketerv/használati utasítás: külön mellékelve
Figyelm eztetés ek: Cím keterv lHaszná|ati utasításo., r.ttti.rt.tn.
OEK szakvélemény száma: 7805/159 t2013.

dé§szemaffi



Cím keterv/Ilasználati u tasítás
Mr Muscle-Bathroom&Toilet 5in1 fürdőszobai fe

Biocid hatóanyag IOOE t".mOr.nen
tejsav I,7 6 g EC 201 -196-2

Egyéb összetevő:

agok, Limonene

Antimikrobiális
!a\te!c|d, fungicid, szelektív uir@
inaktiváló)

Alkalmazási terüIet: feltiletfertőtlenítés (szaniter helyiségek)
Alkalmazási
koncentrációk,
behatási idő:

Fújja a készítményt az előtisztított,
felületre, amíg teljesen nedves nem lesz

kemény, nem porózus
hagyjahatni legalább 15

A készítmény felhaszn álásra kész.

xi irritatív
VeszéIyei r e l ko ckázatai
ra utaló R-mondatok: Szemizgató hatású

Biztonságo§
használatra utaló §-

S 2 Gyermeke
S 23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni
S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnalki kellinosni és

orvoshoz kell fordulni
S25 Kenilni kell a szembejutást.
s19 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, azedényt/csomagolóburkolatot és a címk ét az owosnak meg kellmutatni.

S 5l Csakjól szellőztetett helyen használllatő
Elsősegélynyújtás: Bőnel való érintkez

hosszantartó irritáció lép fel orvoshoz tett fordulni.Környezetvédelemi
óvintézkedések;
hulladókkezeIés: közc s atorn áb a jutás át.

A hulladékot nem szabad a csatornába engedni. kerülni keill
Y:"r:r^?ú^Tp:k9.:somagolóanyagánaktalajba,élővízbeés

Szennyezésmentesítés : Inert nedvszívő anyagru' 

'no*o
kötőanyag, frírészpor) kell'felitatÁ. Tákaritsuk fel a kifröccsent

Tárolás, eltarthatóság: Hűvös, szátaz helyen, j ól
óvjuk.
Előírttárolás esetén 2 évi

lezárt edényzetben tároljuk. FugytO]

Gyártási időtgyártási
tételszám:

SC Johnson Europlant
Mij drecht, Netherlands

BV Groot Mijdrechtstraat 81 3641



Forgalmazó: S.C. Johnson Kft., ll24Budapest, Apor V
Tel: +36-1-2248402
E-mail : vevoszolgalat@,sci.com

;sf, Gyáli u

Országos .

Tisztifőorvosi Hivatal \w-44 g55- 3 Írclg.


