
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ügyintéző: Szabó Yvonne 
Határozatszáma: 04.2/1388-2/2015 
Oldalak száma: 5 
Melléklet: Forgalomba hozatali és felhasználási 
engedély (3 oldal) 

Tárgy: Proagriwax G-Mediterranean 
oltóviasz forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének kiadása 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság) Novochem Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1089 Budapest, 
Orczy út 6.) által képviselt Norsk Wax AS (Øvre Steinstredet 7, 3257 Larvik, Norvégia) ügyfélnek a 
Proagriwax G-Mediterranean oltóviasz forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása 
tárgyában meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T – o t : 

Az engedélyező hatóság a Proagriwax G-Mediterranean oltóviasz forgalomba hozatalát és 
felhasználását az alábbiak szerint engedélyezi: 

1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai: 

1.1. Engedélyokirat száma: 04.2/1388-2/2015 NÉBIH 

1.2. A készítmény neve: Proagriwax G-Mediterranean 

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2025. február 10. 

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: Norsk Wax AS 
Øvre Steinstredet 7, 3257 Larvik, Norvégia 

1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai 
képviselője: 

Novochem Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
1089 Budapest, Orczy út 6. 

2. A készítmény adatai: 

2.1. A készítmény gyártója: Paramelt B. V.  
Costerstraat 18, NL-1704RJ Heerhugowaard, Hollandia 

2.2. A készítmény rendeltetése: oltóviasz 
2.3. A készítmény formulációja: egyéb 
2.4. Készítmény összetétele:  
2.4.1. Összetevő:  

Kémiai név: paraffin viasz 
CAS szám: 8002-74-2 

3. Minőségi követelmények:  
3.1. Összetevők:  

paraffin viasz 97 % (m/m) ±1-2 % (m/m) 
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3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:  
(tájékoztató jellegű adatok) megjelenés: zöld színű paraffin szagú szilárd 

halmazállapotú készítmény 
sűrűség: 0,85 g/cm3 
lobbanáspont: >170ºC 
dinamikai viszkozitás (100ºC): 11,05-14,45 Pa s 

4. Felhasználására vonatkozó előírások: 

A készítmény optimális hőmérséklete a kezeléshez 76-80˚C, kerülje a magasabb hőmérsékletű 
kezelést, valamint csak a szükséges viaszmennyiséget érdemes melegíteni, mert a többszöri 
melegítés rontja a készítmény eltarthatóságát. 

A készítmény felhasználható szőlőoltvány előállításban az oltványok viaszolására. 

A készítmény kijuttatható: 
- hajtatás során, fizikai rögzítésként és kiszáradás elleni védelemre 
- kiiskolázás előtt a friss kalluszszövet kiszáradásának elkerülésére 
- oltványfelszedés után 

5. Emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:  

5.1. Veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok 

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >5000 mg/ttkg 
Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles 
Méhveszélyesség: 
Méhveszélyesség toxicitás alapján∗: 

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján∗: 

nem jelölésköteles 
nem jelölésköteles; 

nem jelölésköteles 
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles 

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján 

Veszélyjel: - 
R-mondatok:  - 
S-mondatok:   

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet 
S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó 
S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad 
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást 
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni 

5.1.3. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján 

GHS piktogram: - 
Figyelmeztetés:  - 

                                                           
∗ Címkén nem feltüntetendő adat 
 



04.2/1388-2/2015 NÉBIH 

3/5 

Figyelmeztető mondatok / H-mondatok: - 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok: 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 
P280 Védőkesztyű használata kötelező. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás 

szükséges. 

Kiegészítő veszélyességi információ: 

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell 
tartani a használati utasítás előírásait. 

Különleges S-mondatok: 

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! 
(A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a 
gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!) 

5.2. Várakozási idők 

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap 

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás 

5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:  

5.3.1. Egyéni védőfelszerelés: védőkesztyű 

5.3.2. Elsősegélynyújtás: Ha a forró készítmény bőrre kerül, akkor hideg vízzel le kell mosni és 
az égett bőrfelületet hideg vízzel vagy jéggel le kell hűteni. 

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés. 

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs 

6. Kiszerelés, csomagolás: 

A kiszerelés tömege (kg): 20 (4 x 5kg táblák) 
A csomagolószer anyaga: kartondoboz (táblák között PE fólia elválasztás van) 

7. Eltarthatóság: 

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi. 

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő 3 év 

8. Forgalmazási kategória: III.  

A készítmény csak az engedélyokirat rendelkezéseit tartalmazó, jóváhagyott címkeszöveg alapján 
elkészített címkével kerülhet forgalomba. 

Az engedélyezési eljárás díja 300 000 Ft, amit az ügyfél megfizetett. 

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. 
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A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni 
kereset indításával.  

A keresetlevelet (3 példányban) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál, 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, 2015. február 10. 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából: 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 
Kapja:  

1. Ügyfél hazai képviselete 
2. Irattár          (17/2015)
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1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai: 

1.1. Engedélyokirat száma: 04.2/1388-2/2015 NÉBIH 

1.2. A készítmény neve: Proagriwax G-Mediterranean 

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2025. február 10. 

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: Norsk Wax AS 
Øvre Steinstredet 7, 3257 Larvik, Norvégia 

1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai 
képviselője: 

Novochem Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
1089 Budapest, Orczy út 6. 

2. A készítmény adatai: 

2.1. A készítmény gyártója: Paramelt B. V.  
Costerstraat 18, NL-1704RJ Heerhugowaard, Hollandia 

2.2. A készítmény rendeltetése: oltóviasz 
2.3. A készítmény formulációja: egyéb 
2.4. Készítmény összetétele:  
2.4.1. Összetevő:  

Kémiai név: paraffin viasz 
CAS szám: 8002-74-2 

3. Minőségi követelmények:  
3.1. Összetevők:  

paraffin viasz 97 % (m/m) ±1-2 % (m/m) 
 

3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:  
(tájékoztató jellegű adatok) megjelenés: zöld színű paraffin szagú szilárd 

halmazállapotú készítmény 
sűrűség: 0,85 g/cm3 
lobbanáspont: >170ºC 
dinamikai viszkozitás (100ºC): 11,05-14,45 Pa s 
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4. Felhasználására vonatkozó előírások: 

A készítmény optimális hőmérséklete a kezeléshez 76-80˚C, kerülje a magasabb hőmérsékletű 
kezelést, valamint csak a szükséges viaszmennyiséget érdemes melegíteni, mert a többszöri 
melegítés rontja a készítmény eltarthatóságát. 

A készítmény felhasználható szőlőoltvány előállításban az oltványok viaszolására. 

A készítmény kijuttatható: 
- hajtatás során, fizikai rögzítésként és kiszáradás elleni védelemre 
- kiiskolázás előtt a friss kalluszszövet kiszáradásának elkerülésére 
- oltványfelszedés után 

5. Emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:  

5.1. Veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok 

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >5000 mg/ttkg 
Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles 
Méhveszélyesség: 
Méhveszélyesség toxicitás alapján∗: 

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján∗: 

nem jelölésköteles 
nem jelölésköteles; 

nem jelölésköteles 
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles 

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján 

Veszélyjel: - 
R-mondatok:  - 
S-mondatok:   

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet 
S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó 
S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad 
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást 
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni 

5.1.3. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján 

GHS piktogram: - 
Figyelmeztetés:  - 

Figyelmeztető mondatok / H-mondatok: - 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok: 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 
P280 Védőkesztyű használata kötelező. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás 

szükséges. 

                                                           
∗ Címkén nem feltüntetendő adat 
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Kiegészítő veszélyességi információ: 

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell 
tartani a használati utasítás előírásait. 

Különleges S-mondatok: 

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! 
(A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a 
gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!) 

5.2. Várakozási idők 

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap 

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás 

5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:  

5.3.1. Egyéni védőfelszerelés: védőkesztyű 

5.3.2. Elsősegélynyújtás: Ha a forró készítmény bőrre kerül, akkor hideg vízzel le kell mosni és 
az égett bőrfelületet hideg vízzel vagy jéggel le kell hűteni. 

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés. 

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs 

6. Kiszerelés, csomagolás: 

A kiszerelés tömege (kg): 20 (4 x 5kg táblák) 
A csomagolószer anyaga: kartondoboz (táblák között PE fólia elválasztás van) 

7. Eltarthatóság: 

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi. 

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő 3 év 

8. Forgalmazási kategória: III.  

Budapest, 2015. február 10. 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából: 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 


