Wyniki kontroli płynów do spryskiwaczy

W IV kwartale 2010 roku WIIH w Warszawie przeprowadził 5 kontroli w zakresie kontroli bezpieczeństwa zimowych płynów do spryskiwaczy.


USTALENIA KONTROLI: 

Kontrolą objęto 14 partii zimowych płynów do spryskiwaczy wartości 26.338,32 zł, w tym: 12 partii produkcji krajowej o wartości 25.503,84 zł oraz 2 partie produktów pochodzących z UE o wartości 824,49 zł.

Ocena bezpieczeństwa 
W celu sprawdzenia temperatury krystalizacji deklarowanej przez producentów w zimowych płynach 
do spryskiwaczy pobrano do badań laboratoryjnych próbki 6 partii produktów o wartości 11.006,57zł.
W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych nie kwestionowano badanych próbek.
Sprawdzenie prawidłowości oznaczeń 
W toku kontroli zakwestionowano ogółem 10 partii produkcji krajowej ogólnej wartości 21.280,86 zł.
W 8 przypadkach z uwagi na brak w oznakowaniu: adresu strony internetowej, na której można się zapoznać z wykazem składników, nazw substancji  zawartych w preparacie (rodzaju składników), pełnego brzmienia zwrotu S46: „w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę”,  zwrotu S46, numeru telefonu osoby wprowadzającej preparat do obrotu.

W 1 przypadku podano w sposób nieczytelny informacje określające warunki bezpiecznego stosowania preparatu. 

W 1 przypadku  podano w składzie płynu jednego ze składników jako jonowe środki powierzchniowo czynne  i określenie jego zawartości 0,7% (nie ma składnika o nazwie jonowe środki powierzchniowo czynne), podanie niewłaściwego brzmienia zwrotu S2: "chronić przed dziećmi" (podano: „przechowywać poza zasięgiem dzieci”) oraz podanie niewłaściwego brzmienia zwrotu R67: "Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy" (podano: „ opary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy”).

Ponadto w przypadku 5 patii na stronach internetowych producentów (dystrybutorów) dot. kontrolowanych płynów do spryskiwaczy nie było możliwości zapoznania się z wykazem składników.


WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:

W wyniku ustaleń kontroli:
	osoby odpowiedzialne ukarano grzywną w drodze mandatów karnych kredytowanych na ogólna kwotę 220 zł. za popełnienie wykroczenia z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach 
i preparatach niebezpiecznych oraz w przypadku jednego pracownika dodatkowo za popełnienie wykroczenia z art.  136 §2kw,
	skierowano 5 wystąpień pokontrolnych informujących o stwierdzonych nieprawidłowościach
w oznakowaniu kontrolowanych zimowych płynów do spryskiwaczy i wnoszące o podjęcie skutecznych działań mających na celu wyeliminowanie przypadków wprowadzania do obrotu produktów oznakowanych niezgodnie z obowiązującymi przepisami,
	jeden z producentów w czasie kontroli zobowiązał się do poprawy oznakowania etykiet zimowego płynu 
do spryskiwaczy zgodnie z obowiązującymi  przepisami.
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