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Skład perfum

Głównymi składowymi perfum są mieszaniny związków za-
pachowych (olejki eteryczne), rozpuszczalników i związków 
wzmacniających zapach oraz rozpuszczalnika, którym zazwy-
czaj jest etanol. Głównymi składnikami warunkującymi zapach 
są olejki zapachowe. Olejki eteryczne to wtórne metabolity ro-
ślin. Otrzymywane są w wyniku destylacji surowca roślinnego 
z parą wodną. Zgodnie z definicją zawartą w normie ISO, ole-
jek eteryczny to związek zapachowy, zwykle o złożonym skła-
dzie, uzyskany z botanicznie zdefiniowanego surowca roślinne-
go przez destylację z parą wodną, destylację na sucho lub od-
powiedni proces mechaniczny bez ogrzewania. Olejki eteryczne 
zazwyczaj są oddzielane od fazy wodnej w procesie fizycznym, 
który nie wpływa znacząco na działanie biologiczne olejku. Olej-
ki eteryczne mogą gromadzić się w różnych częściach rośliny, 

typ zawartość olejków zapachowych, %

perfumy właściwe 25-43

wody perfumowane 10-25

wody toaletowe 5-10

wody kolońskie 3-5

Tabela 1. Podział produktów kosmetycznych do perfumowa-
nia ciała

Legislacja

Jako perfumy definiowane są kosmetyki, których główną 
funkcją jest nadawanie przyjemnego zapachu, korygo-
wanie zapachu ciała. Definicja ta nie uwzględnia produk-
tów kosmetycznych w opakowaniach zawierających gazy 
pędne, jak np. dezodoranty. W zakresie związków do per-
fumowania ciała wyróżnia się: perfumy, wody perfumowa-
ne, wody toaletowe i wody kolońskie, zróżnicowane pod 
względem zawartości składników. 

 
 

 

Perfumy i wody toaletowe 
– specyfika oznakowania 
          i wymagań prawnych

64 CHEMIA I BIZNES. 1/2020
RYNEK KOSMETYCZNY I CHEMII GOSPODARCZEJ                                                                                                     www.chemiaibiznes.com.pl  

Fo
t. 

D
ep

os
itp

ho
to

s_
A

lla
Se

re
br

in
a



www.chemiaibiznes.com.pl                      
CHEMIA I BIZNES. 1/2020 

RYNEK KOSMETYCZNY I CHEMII GOSPODARCZEJ    65

ale głównie pochodzą z kwiatów i liści. W 
załączniku III znajduje się wykaz alerge-
nów zapachowych, które obecne są rów-
nież w olejkach eterycznych. Załącznik 
III zawiera dwadzieścia sześć substancji, 
znanych jako alergeny zapachowe, z za-
strzeżeniem obowiązujących warunków 
etykietowania. Ich obecność w produk-
tach kosmetycznych musi być wykaza-
na na etykiecie produktu, gdy ich stęże-
nie przekracza 10 ppm (0,001%) w pro-
duktach niespłukiwanych i /lub 100 ppm 
(0,01%) w produktach do spłukiwania. 
Jako substancje wzmacniające stosowa-
ne są mało lotne (wysoko wrzące) związ-
ki chemiczne lub naturalne, które same 
nie mają intensywnego zapachu, ale wy-
kazują zdolność wzmacniania zapachu in-
nych substancji. Do sztucznych środków 
wzmacniających zalicza się m.in. merkap-
tany i aminy o dużej masie cząsteczkowej, 
zaś do naturalnych – substancje zapacho-
we pochodzenia zwierzęcego, takie jak 
kastoreum, ambra, cywet i piżmo.
Składnikiem występującym w produktach 
perfumowanych w przeważającym stęże-
niu jest alkohol. Najczęściej spotyka się w 
perfumach alkohol skażony, zwolniony z 
akcyzy. Zgodnie z wymaganiami prawny-
mi i wytycznymi alkohol do celów przemy-
słowych musi być skażony przed zastoso-
waniem. Proces skażenia zapobiec ma kon-
sumpcji przypadkowej na przykład przez 
dzieci.
Stosowane w perfumach kompozycje zapa-
chowe są zazwyczaj mieszaninami kilkuna-
stu, kilkudziesięciu, a nawet kilkuset skład-
ników, z których część jest pochodzenia na-
turalnego, a część to syntetyczne związki 
chemiczne. To właśnie mieszanina odpo-
wiednio dobranych składników zapacho-
wych definiuje odrębność i specyfikę dane-
go produktu rynkowego.

Specyfika oznakowania

Jako produkty kosmetyczne perfumy pod-
legają pod wymagania prawne rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1223/2009 z 30 listopada 2009 r., 
dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. 
Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 59), któ-
re obowiązuje od 11 lipca 2013 r. wraz z 
późniejszymi zmianami. Artykuł 19. ww. 
rozporządzenia szczegółowo opisuje za-
kres oznakowania i elementy, jakie muszą 
się znaleźć na opakowaniu bezpośrednim 

produktu kosmetycznego: nazwa oraz ad-
res osoby odpowiedzialnej, nominalna za-
wartość produktu, data ważności, numer 
partii, wykaz składników. Dodatkowo ist-
nieją wytyczne Komisji Europejskiej Co-
smetics Europe Recommendation Flam-
mability Labelling of Cosmetic Products, 
September 1994, Update May 19, 2016, 
wskazujące na konieczność zastosowa-
nia dodatkowych piktogramów dla pro-
duktów sklasyfikowanych jako łatwopal-
ne. Niniejsze zalecenie dotyczy etykieto-
wania palności produktów kosmetycznych 
w ich ostatecznym opakowaniu, sprzeda-
wanych użytkownikowi końcowemu. Kry-
teria klasyfikacji odnoszące się do łatwo-
palności szczegółowo opisuje Rozporzą-
dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1272/2008 z 16 grudnia 2008 r. 
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pa-
kowania substancji i mieszanin (CLP).
Do klasyfikacji substancji ciekłych łatwo-
palnych potrzebne są dane dotyczące tem-
peratury zapłonu i początkowej tempera-
tury wrzenia. Dane te można określić za 
pomocą badań, znaleźć w literaturze bądź 
obliczyć. Jeżeli dane nie są dostępne, tem-
peraturę zapłonu i początkową tempera-
turę wrzenia określa się za pomocą badań. 
Do określenia temperatury zapłonu stosu-
je się metodę tygla zamkniętego.
Aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeń-
stwa użytkowników końcowych, prze-
mysł kosmetyczny reprezentowany przez 
Cosmetics Europe, zaleca, aby zostało 
wprowadzone oznaczenie łatwopalności 
dla produktów kosmetycznych spełniają-
cych kryteria. Rekomendowane jest ozna-
kowanie produktów wprowadzanych do 
ostatecznej sprzedaży konsumentowi lub 
użytkownikowi profesjonalnemu, zgodnie 
z następującymi przepisami:
1. Produkty kosmetyczne spełniające kry-

teria dla substancji ciekłych łatwo-
palnych dla kategorii 4 nie wymagają 
oznakowania palności.

2. Produkty kosmetyczne spełniające kry-
teria dla substancji ciekłych łatwopal-
nych dla kategorii 1 powinny zawierać 
oznaczenie łatwopalności.

3. Produkty kosmetyczne spełniające kry-
teria dla substancji ciekłych łatwopal-
nych dla kategorii 2 lub 3 należy oce-
niać indywidualnie w ramach oceny 
bezpieczeństwa produktu. Kosmetyki 
należy dodatkowo oznakować w kwe-
stii łatwopalności, jeśli zidentyfikowa-
no ryzyko dla użytkownika końcowe-
go w racjonalnym, dającym się przewi-
dzieć zastosowaniu produktu. Decyzja 
o konieczności zawarcia na etykiecie 
produktu dodatkowego oznakowania 
leży po stronie osoby odpowiedzialnej 
i w opiniowaniu należy wziąć pod uwa-
gę: skład produktu, temperaturę wrze-
nia, temperaturę zapłonu i płonienia, 
jak również doświadczenie rynkowe z 
podobnymi produktami. 

4. W następujących przypadkach osoba 
odpowiedzialna może rozważyć zwol-
nienie z obowiązku oznaczania palno-
ści, jeśli:

• Dla produktów kosmetycznych katego-
rii 2 i 3: w przypadku wielkości opako-
wań nie przekraczającej 125 ml.

• Dla produktów kosmetycznych katego-
rii 3: o zawartości etanolu równej lub 
mniejszej niż 60% objętości, pod wa-
runkiem że etanol jest jedynym łatwo-
palnym rozpuszczalnikiem.

• Dla produktów kosmetycznych kate-
gorii 3 obejmujących: inne produkty o 
temperaturze zapłonu równej lub wyż-
szej niż 35°C i niższej lub równej 60°C, 
które nie mogą w żaden sposób wspie-
rać spalania w racjonalnym, dającym 
się przewidzieć zastosowaniu.

5. Oznaczenie palności powinno być nie-
usuwalne, czytelne i widoczne oraz po-
winno być umieszczone na opakowaniu 
bezpośrednim i zewnętrznym produktu.

6. Oznaczenie powinno zawierać zwrot 
„łatwopalny” lub odpowiedni pikto-
gram, zgodnie z kryteriami klasyfikacji.

Dodatkowe oznakowanie, wynikają-
ce z przepisów Rozporządzeniem Par-
lamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1272/2008 z 16 grudnia 2008 r. w spra-
wie klasyfikacji, oznakowania i pako-
wania substancji oraz mieszanin (CLP) 

kategoria kryteria

1 temperatura zapłonu < 23°C i początkowa temperatura wrzenia ≤ 35°C
2 temperatura zapłonu < 23°C i początkowa temperatura wrzenia > 35°C
3 temperatura zapłonu ≥ 23°C i ≤ 60°C

Tabela 2. Kryteria dla łatwopalnych substancji ciekłych

Legislacja 
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przedstawiono w Tabeli 3.
Zgodnie z wytycznymi Komisji Europej-
skiej, roztwory wodno-alkoholowe za-
wierające nie więcej niż 60% etanolu, po-
siadają temperaturę płomienia powyżej 
30°C. Długoletnie doświadczenie z tego 
rodzaju produktami wskazuje, że w przy-
padku produktów o zawartości alkoholu 
maks. do 60% brak jest jednoznacznego 
zagrożenia dla konsumentów wynikające-
go z łatwopalności, zakładając, że etanol 
jest jedynym składnikiem łatwopalnym w 
recepturze. 

Urszula Ptaszek-Rohde
właściciel Chemicos Consulting

ekspert ds. legislacji/safety assessor
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Legislacja

klasyfikacja kategoria 1 kategoria 2 kategoria 3

piktogram GHS

hasło ostrzegawcze NIEBEZPIECZEŃSTWO NIEBEZPIECZEŃSTWO UWAGA

zwrot wskazujący rodzaj 
zagrożenia

H224: Skrajnie łatwopalna ciecz 
i pary

H225: Wysoce łatwopalna ciecz 
i pary H226: Łatwopalna ciecz i pary

zwrot wskazujący środki 
ostrożności Zapobieganie

P210 P233 P240 P241 P242 P243 
P280

P210 P233 P240 P241 P242 P243 
P280

P210 P233 P240 P241 P242 
P243 P280

zwrot wskazujący środki 
ostrożności Reagowanie P303 + P361 + P353 P370 + P378 P303 + P361 + P353 P370 + P378 P303 + P361 + P353 P370 + P378

zwrot wskazujący środki 
ostrożności Przechowywanie P403 + P235 P403 + P235 P403 + P235

zwrot wskazujący środki 
ostrożności Usuwanie P501 P501 P501

Tabela 3. Elementy oznakowania dla substancji ciekłych łatwopalnych

Objaśnienia zwrotów:
ZAPOBIEGANIE:
P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego 
ognia/gorących powierzchni – Palenie wzbronione
P233 – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
P240 – Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy
P241 – Używać elektrycznego/ wentylującego/oświetleniowego/…/prze-
ciwwybuchowego sprzętu
P242 – Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi
P243 – Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu 
rozładowaniu
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/
ochronę twarzy

REAGOWANIE:
P303 + P361 + P353 – W przypadku dostania się na skórę (lub na wło-
sy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skó-
rę pod strumieniem wody/prysznicem
P370 + P378 – W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia … (Producent/
dostawca określają odpowiednie środki)
PRZECHOWYWANIE:
P403 + P235 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Prze-
chowywać w chłodnym miejscu
USUWANIE: 
P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do … (zgodnie z miejscowy-
mi/regionalnymi/ krajowymi/międzynarodowymi przepisami (do 
określenia))


