
 
SHEAVAJ, finomított 1/2 oldal 

 

SHEAVAJ, finomított 

Nem veszélyes anyag információs adatlapja 
  Verziószám: 1.0 

  Készítés dátuma:  2013.07.31. 

Az anyag neve: SHEAVAJ, finomított 

A termék angol neve: SHEABUTTER, refined 

A termék latin neve: - 

A termék INCI neve: BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER 

Azonosított felhasználása 

kozmetikai termékek előállítása;  
funkció: bőrkondicionáló (jó állapotban tartja a 
bőrt), viszkozitás szabályozó (növeli, vagy csökkenti 
a kozmetikumok viszkozitását) 

  

Szállító cég neve: MosóMami Kft. 

Szállító cég címe: 1171 Budapest Szigetcsép u. 107.  

Szállító cég telefonszáma: Tel.: +36 1 630 7053 

Szállító cég e-mail és web címe: info@mosomami.hu ; www.mosomami.hu   

Felelős személy neve, telefonszáma Radnai Zoltán +36 30 330 2121 

Az anyag nem veszélyes, mert a 1907/2006/EK rendelet (REACH) 31. cikke szerint: 
 
§ nem felel meg azoknak a kritériumoknak, amelyek alapján a 67/548/EGK, vagy az 

1999/45/EK irányelvvel összhangban veszélyes anyagként sorolandó be; 
§ az anyag a rendelet XIII. melléklete szerinti kritériumok alapján nem perzisztens, 

nem biokummulatív és nem mérgező (PBT), valamint nem nagyon perzisztens és 
nem nagyon biokummulatív (vPvB) 

§ nem szerepel a 'Különös aggodalomra okot adó anyagok' jegyzékében (SVHC 
anyagok, REACH rendelet XIV. melléklet) 

§ nincs rá megállapított közösségi munkahelyi expozíciós határérték (25/2000(IX.30.) 
EüM.-SzCsM. rendelet) 

§  
A fentiek alapján az anyagra nem szükséges a 1907/2006/EK rendelet szerinti biztonsági 
adatlapot készíteni. 

CAS-szám: 194043-92-0 

EU-szám: - 

Leírás: 
A butyrospermum parkii vaj a vajfa 
(Butyrospermum parkii, Sapotaceae) terméséből 
nyert zsiradék. Finomított. 
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SHEAVAJ, finomított 

  
Fizikai adatok  

 Külső jellemzők: Sárgásfehér, kenőcsállományú anyag 

 Szag semleges; jellegzetes 

 Olvadáspont/Fagyáspont [oC]: 42-46 

 Forráspont [oC]: nincs adat 

 Sűrűség [g/cm3] 0,915-0,918 

 Oldódás: vízben oldhatatlan 

 Lobbanáspont [oC]: >250 

 Elszappanosítási szám 178-196 

 Jódszám 53-56 

 El nem szappanasítható rész 3-11% 

 Peroxidszám [meqO2/kg] ≤ 5,0 

 Szabad zsírsav [%] ≤ 0,10 

 Égéshő [MJ/kg]: 38 

Általános leírás: Nem tűzveszélyes, de éghető szilárd anyag 

Tűzveszélyességi osztály: D- Mérsékelten tűzveszélyes 

 

Az anyaggal végzett munka során tartsuk be az általános munkahigiénés előírásokat. 

 

Figyelmeztetés: A megadott információk jelen tudásunkon alapulnak, és a termék szállított 
állapotára vonatkoznak. Az információs lap csak a biztonsági követelmények szempontjából 
jellemzi a terméket, és nem arra szolgál, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálja, 
nem helyettesíti a termékspecifikációt. 

 

Ez a dokumentum elektronikusan készült, és aláírás nélkül is hiteles. 

 
 


