Budapest, 2012.08. 24.

A MAGYAR KOZMETIKAI ÉS HÁZTARTÁS-VEGYIPARI SZÖVETSÉG (KOZMOS)
ÁLLÁSFOGLALÁSA
AZ AEROSZOLOS KISZERELÉSŰ TERMÉKEK AZ 1/2010. (I.8.) NFGM RENDELET SZERINTI EGYES
FELIRATOZÁSI KÖVETELMÉNYEIRŐL

Az 1/2010. NFGM rendelet 2. §-a határozza meg az aeroszolos termékek körét, ez az állásfoglalás az
ott meghatározott termékkörre vonatkozik.
Ha a termék más jogszabály hatálya alá is tartozik (pl. veszélyes készítmény, biocid, stb.), akkor abban
az esetben az ott leírt címkézési követelményeket is be kell tartani függetlenül az itt leírtaktól.
Az aeroszol jogszabály előírhatja a veszélyes szimbólumok feltüntetését kozmetikumok esetében is, ez
azonban nem jelenti azt, hogy a termék maga veszélyes besorolású lenne, mert a kozmetikumokat a
2000. évi XXV. tv. kémiai biztonsági törvény alapján nem kell veszélyes készítményként besorolni.
Ha bár a készítményhez R10 mondat tartozik, de az 1/2010 NFGM rendelet 3. sz. mellékletének 2-4
pontjai, illetve a 44/2000. EüM rendelet 3. sz. melléklet 2.2.5. pontja alapján egyik tűzveszélyes
osztályba sem sorolható, akkor nem kell veszélyszimbólumot feltüntetni.
Ha az információ nem fér el a csomagoláson, akkor a csomagoláshoz rögzítve külön is fel lehet
címkézni, amennyiben a névleges térfogat nem nagyobb, mint 150 ml.
Az aeroszol terméken jól láthatóan, egyértelműen és maradandóan fel kell tüntetni:
Követelmény

A töltet gyártási tételét azonosító kód [4. § (1) a)]

KOZMOS megjegyzés
Minden cég saját rendszerének megfelelően.

A nettó tartalom mennyisége tömegben és
térfogatban megadva [4. § (1) b)]

A rendelet 4. sz. melléklete rendelet alapján
Amennyiben az aeroszol csomagolás megfelel a 4. sz.
melléklet értéksorainak, akkor a termék névleges
töltőtömegét nem kötelező feltüntetni.
A rendelet 2. §-a egyértelműen meghatározza a névleges
térfogat, névleges töltőtérfogat, folyékony fázis
térfogata fogalmakat.

A csomagolás tartalmától függetlenül [4. § (1) c)]

Szó szerint:
"A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni,
ütögetni, felszúrni, 50 C feletti hőmérsékletnek,
napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe
dobni
még
üres
állapotban
is
tilos!"

A gyártó nevét, címét vagy védjegyét. [4. § (1) d)]

Mivel a rendelet a gyártó fogalmát nem határozza meg,
ezért a jogszabályt elrendelő 1997. évi CLV. törvény
fogalmait kell alkalmazni, ami szerint (2. § c):
gyártó:
ca) a terméknek az Európai Gazdasági Térségben
letelepedett
üzletszerű
előállítója,
termelője,
helyreállítója vagy felújítója, illetve aki a terméken
elhelyezett
nevével,
védjegyével
vagy
egyéb
megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a
termék gyártójaként tünteti fel; vagy
cb) a gyártónak az Európai Gazdasági Térségben
letelepedett meghatalmazott képviselője, ha maga a
gyártó nem az Európai Gazdasági Térségben
letelepedett; ilyen képviselő hiányában az importáló…
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A gyártó neve és címe kiváltható a gyártó védjegyével,
amennyiben
az
egyértelműen
beazonosítja
a
vállalkozást.
Ha a csomagolás tűzveszélyes tartalmú, a
tűzveszélyességet jelző szimbólum mellett
olvashatóan és letörölhetetlenül fel kell tüntetni a
tűzveszélyes komponenseket (anyag, készítmény,
hajtógáz) és a veszély kockázatára utaló
figyelmeztetéseket (R és S mondatokat). [4. § (2)]

Kozmetikumok esetében is feltüntetendő! Lsd.
Kémiai biztonsági jogszabályok: kémiai biztonsági
törvény, 44/2000 EüM rendelet és kapcsolódó
jogszabályok.

Ha az aeroszol termék a 3. melléklet 2–4.
pontjaiban meghatározott kritériumok szerint a
„tűzveszélyes” vagy a „fokozottan tűzveszélyes”
besorolást kapta, az aeroszol terméken fel kell
tüntetni a következő figyelmeztető feliratokat:

Gyártó határozza meg.

a) az S2 (Gyermekek kezébe nem kerülhet) és az
S16 (Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a
dohányzás) biztonsági feliratokat;
b) a „Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra
permetezni” feliratot;
c) a láng szimbólumot; és
d)
a
„tűzveszélyes”
vagy
„fokozottan
tűzveszélyes” feliratot az aeroszol termék
besorolásától függően.
[4. § (3)]
Az aeroszol termék töltetétől függetlenül fel kell
hívni a figyelmet a termék használatához
kapcsolódó sajátos veszélyekkel összefüggő
működtetési óvintézkedések szükségességére. Az
óvintézkedések szükségességét az aeroszol
csomagoláson, továbbá, ha a termékhez
használati és kezelési útmutatót csatolnak, abban
is, jelezni kell. [4. § (4)]

Gyártó határozza meg.

Ha az aeroszol termék a rendelet értelmében
tűzveszélyes összetevőket tartalmaz, de a
rendeletben meghatározott kritériumok szerint
nem minősül „tűzveszélyesnek” vagy „fokozottan
tűzveszélyesnek”, akkor az aeroszol termékben
lévő tűzveszélyes anyag mennyiségét az alábbi
szövegezéssel olvasható és eltávolíthatatlan
formában fel kell tüntetni a termék címkéjén
(azzal, hogy az „x” helyett a tűzveszélyes
összetevők arányát kell szerepeltetni): „A töltet
tömegének x%-a tűzveszélyes.” [5. § ]

Gyártó határozza meg.

Az aeroszol terméken fel kell tüntetni a „3”
(fordított epszilon) jelet, amely tanúsítja, hogy az
aeroszol termék megfelel a rendelet előírásainak.
[6. § (1)]

Lsd. aeroszol rendelet műszaki mellékletei.
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