Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
 1/309-1000; Fax: 1/246-2942
ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna
HATÁROZATSZÁM: 02.5/10804-2/2010
OLDALAK SZÁMA: 5
MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyokirat

TÁRGY: Fito levélfény forgalomba hozatali és
felhasználási engedélye

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv
(továbbiakban: engedélyező hatóság) a Spotless Hungary KFT (1118 Budapest, Rétköz u. 5.)
által képviselt Guaber Household s.r.l. (Via Gramsci, 41-40050 Funo Olaszország) ügyfél a
Fito levélfény forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett
kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
Az engedélyező hatóság a Fito levélfény forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az
alábbiak szerint adja ki:
1. A készítmény kereskedelmi neve: Fito levélfény
2. A készítmény típusa: növénykondicionáló készítmény
3. Gyártó: L.C.S.
47896 Featano, Strada del Marano 95.
San Marino Köztársaság
Engedélyes: Guaber Household s.r.l.
Via Gramsci, 41-40050 Funo
Olaszország
Statisztikai szám: IT 02670511209
Képviselet: Spotless Hungary KFT
1118 Budapest, Rétköz u. 5.
Statisztikai szám: 13269722-2-43
4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:
Alapanyagok:
-

-

Mandulaolaj 6 m/m%
Syntsol LP 10
izopropil alkohol oldószer
propán-bután hajtógáz
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Előírt minőségi feltételek
küllem: színtelen, mandula illatú aeroszol
sűrűség (g/ml)
lobbanás pont (oC)
forrás pont (oC)
víz tartalom (m/m%)
palack belső nyomása 20oC (bar)
palack üzemi nyomása 50 oC (bar)

legfeljebb

0,611 ± 0,1
<0
< 35
0
4,5
9,0

5. Felhasználható:
Szabadföldi és szobai levéldísznövények fényesítésére, pormentesítésére, a növényektől
legalább 30 cm távolságból, a flakont függőlegesen tartva a levelek felületére permetezve úgy,
hogy lehetőleg a fonákukra ne kerüljön
Nem használható Kentia pálma (Howea forsteriana), sárkányfa (Dracaena fragrans) és
Yucca fajok, fiatal hajtások, virágos és szőrös levelű dísznövények esetében. A kezelést nem
szabad erős napsütésben végezni.
Tilos 50oC feletti hőmérsékleten, valamint nyílt láng és izzó felület közelében használni!
Használata közben tilos a dohányzás!
6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok
6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel:
F+

fokozottan tűzveszélyes
6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok:
R 12
Fokozottan tűzveszélyes
R 66
Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja
6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:
S2
S 13
S 16
S 20
S 23
S 24/25
S 26
S 33
S 37
S 46
S 51

Gyermekek kezébe nem kerülhet.
Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.
Használat közben enni, inni nem szabad.
A keletkező permetet nem szabad belélegezni.
Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.
Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
Lenyelése
esetén
azonnal
orvoshoz
kell
fordulni,
az
edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
Csak jól szellőztetett helyen használható
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6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
6.5. Munkaegészségügyi előírások:
Csak jól szellőztetett helységben, (megfelelő hatásfokú szellőztetés biztosítása mellett)
használható. A szellőzést az előkészítés, a felvitel (szórás) és a száradás időtartamára
egyaránt biztosítani kell. Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését, a
permet szóródását, padlózatra, ruházatra, szembe, bőrre jutását, permetének/gőzének
belégzését. Nyílt lángra vagy izzó tárgyra juttatni, permetezni nem szabad. Munka
közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és
ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell
szakítani.
6.6. Védőfelszerelés előkészítőknek és felhasználóknak:
Védőkesztyű, zárt térben, elégtelen szellőzés és napi 1200 ml-nél nagyobb mennyiség
felhasználása esetén A1P2 légzésvédő félálarc.
6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:
Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.
Hánytatni tilos!
7. Környezetvédelmi előírások:
Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát
folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba, talajba, közcsatornákba juttatni.
Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos!
Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az
illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.
A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az állóés folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.
8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: fokozottan tűzveszélyes, „A” tűzveszélyességi
osztály. A palackban túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50 oC feletti
hőmérsékletnek kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos. Csak a teljesen kiürült
palack tekinthető hulladéknak.
9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság
9.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok: 300-600 ml-es aeroszolos fém flakon, műanyag
kupakkal
9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:
Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12.
pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.”

3

02.5/10804-2/2010

9.3. Tárolási körülmények: eredeti, zárt csomagolásban, élelmiszerektől, savaktól és
oxidálószerektől elkülönítve, nyílt lángtól, napsugárzástól,
gyújtóforrástól, sugárzó hőtől védett, száraz, jól szellőző
fedett helyen, 5oC és 50 oC közötti hőmérsékleten. A padlózat
közelében is jó szellőzést kell biztosítani, mert a gőzei
nehezebbek a levegőnél.
9.4. Eltarthatóság ideje: 5 év
10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 340590
11. Egyéb előírások: 12. Az engedély érvényessége: 2020. november 15.
Az engedélyezési eljárás díja 445.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.
Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat
felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Bíróságtól a határozatot
hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az
engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon
belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.
INDOKOLÁS
A határozat indokolás része nem nyilvános.
Budapest, 2010. november 15.

Jordán László
igazgató
Kapja:
1. Ügyfél
2. Irattár
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Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
 1/309-1000; Fax: 1/246-2942
02.5/10804-2/2010 MgSzH Központ számú határozat melléklete
FITO LEVÉLFÉNY FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI
ENGEDÉLYOKIRATA
1. A készítmény kereskedelmi neve: Fito levélfény
2. A készítmény típusa: növénykondicionáló készítmény
3. Gyártó: L.C.S.
47896 Featano, Strada del Marano 95.
San Marino Köztársaság
Engedélyes: Guaber Household s.r.l.
Via Gramsci, 41-40050 Funo
Olaszország
Statisztikai szám: IT 02670511209
Képviselet: Spotless Hungary KFT
1118 Budapest, Rétköz u. 5.
Statisztikai szám: 13269722-2-43
4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:
Alapanyagok:
-

Mandulaolaj 6 m/m%
Syntsol LP 10
izopropil alkohol oldószer
propán-bután hajtógáz

Előírt minőségi feltételek
küllem: színtelen, mandula illatú aeroszol
sűrűség (g/ml)
lobbanás pont (oC)
forrás pont (oC)
víz tartalom (m/m%)
palack belső nyomása 20oC (bar)
palack üzemi nyomása 50 oC (bar)

legfeljebb
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0,611 ± 0,1
<0
< 35
0
4,5
9,0
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5. Felhasználható:
Szabadföldi és szobai levéldísznövények fényesítésére, pormentesítésére, a növényektől
legalább 30 cm távolságból, a flakont függőlegesen tartva a levelek felületére permetezve úgy,
hogy lehetőleg a fonákukra ne kerüljön
Nem használható Kentia pálma (Howea forsteriana), sárkányfa (Dracaena fragrans) és
Yucca fajok, fiatal hajtások, virágos és szőrös levelű dísznövények esetében. A kezelést nem
szabad erős napsütésben végezni.
Tilos 50oC feletti hőmérsékleten, valamint nyílt láng és izzó felület közelében használni!
Használata közben tilos a dohányzás!
6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok
6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel:
F+

fokozottan tűzveszélyes
6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok:
R 12
Fokozottan tűzveszélyes
R 66
Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja
6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:
S2
S 13
S 16
S 20
S 23
S 24/25
S 26
S 33
S 37
S 46
S 51

Gyermekek kezébe nem kerülhet.
Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.
Használat közben enni, inni nem szabad.
A keletkező permetet nem szabad belélegezni.
Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.
Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
Lenyelése
esetén
azonnal
orvoshoz
kell
fordulni,
az
edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
Csak jól szellőztetett helyen használható

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
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6.5. Munkaegészségügyi előírások:
Csak jól szellőztetett helységben, (megfelelő hatásfokú szellőztetés biztosítása mellett)
használható. A szellőzést az előkészítés, a felvitel (szórás) és a száradás időtartamára
egyaránt biztosítani kell. Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését, a
permet szóródását, padlózatra, ruházatra, szembe, bőrre jutását, permetének/gőzének
belégzését. Nyílt lángra vagy izzó tárgyra juttatni, permetezni nem szabad. Munka
közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és
ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell
szakítani.
6.6. Védőfelszerelés előkészítőknek és felhasználóknak:
Védőkesztyű, zárt térben, elégtelen szellőzés és napi 1200 ml-nél nagyobb mennyiség
felhasználása esetén A1P2 légzésvédő félálarc.
6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:
Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.
Hánytatni tilos!
7. Környezetvédelmi előírások:
Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát
folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba, talajba, közcsatornákba juttatni.
Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos!
Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az
illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.
A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az állóés folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.
8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: fokozottan tűzveszélyes, „A” tűzveszélyességi
osztály. A palackban túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50 oC feletti
hőmérsékletnek kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos. Csak a teljesen kiürült
palack tekinthető hulladéknak.
9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság
9.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok: 300-600 ml-es aeroszolos fém flakon, műanyag
kupakkal
9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:
Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12.
pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.”
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9.3. Tárolási körülmények: eredeti, zárt csomagolásban, élelmiszerektől, savaktól és
oxidálószerektől elkülönítve, nyílt lángtól, napsugárzástól,
gyújtóforrástól, sugárzó hőtől védett, száraz, jól szellőző
fedett helyen, 5oC és 50 oC közötti hőmérsékleten. A padlózat
közelében is jó szellőzést kell biztosítani, mert a gőzei
nehezebbek a levegőnél.
9.4. Eltarthatóság ideje: 5 év
10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 340590
11. Egyéb előírások: 12. Az engedély érvényessége: 2020. november 15.
Budapest, 2010. november 15.

Jordán László
igazgató

8

