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Nr specyfikacji 

Kod produktu ORE2E00 (800923) 

Nazwa produktu 

 

OLEJEK OREGANO 

 

Wydanie 3 z 15.05.2020 

1. Parametry jakościowe 

 wygląd: od bezbarwnej / żółto-

zielonkawej do ciemnobrązowej 

barwy przejrzysta ciecz 

 zapach: świeży, 

charakterystyczny dla oregano 

 ciężar właściwy (20ºC): 0,935 – 

0,960 

 współczynnik refrakcji (20ºC): 

1,50 – 1,52 

 skręcalność optyczna: -3 do 3 

 temperatura zapłonu: 76ºC 

 karwakrol: 75% 

 gamma- terpinen: 5% 

 para- cymen: 4% 

 linalool: 3% 

2. Przechowywanie 

 przechowywać w chłodnym 

pomieszczeniu, bez dostępu 

światła, w szczelnych 

opakowaniach, zabezpieczone 

przed utlenieniem 

3. Termin ważności 

 24 miesiące w zalecanych 

warunkach i opakowaniu 

4. Deklaracja GMO 

 produkt i surowce użyte do 

produkcji są wolne od GMO 

5. Deklaracja o alergenach: 

• zgodność z WE nr 1169/2011 

6. Status 

 100% naturalny 

7. Zastosowanie 

 aromat spożywczy 

8. Proces produkcji: 

• destylacja z parą wodną 

wysuszonych części 

nadziemnych oregano 

8. Surowiec użyty do produkcji 

 lebiodka pospolita (Origanum 

vulgare L.) 

9. Kraj pochodzenia 

 Wielka Brytania 

10. Dodatkowe informacje 

 unikać kontaktu z oczami i skórą, 

nie wdychać 

 w trakcie stosowania nosić gogle 

ochronne na twarz oraz rękawice
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Specification number 

Product code ORE2E00 (800923) 

Product name 

 

OREGANO OIL 

 

Issue 3, date: 15.05.2020 

1. Phisical and chemical parameters 

• appearance:  yellow-greenish to dark 

brown color, transparent liquid 

aroma: fresh, characteristic of oregano 

• specific gravity (20ºC): 0.935 - 0.960 

• refractive index (20ºC): 1.50 - 1.52 

• optical rotation: -3 to 3 

• flash point: 76ºC 

• carvacrol: 75% 

• gamma- terpinene: 5% 

• para-cymene: 4% 

• linalool: 3% 

2. Storage 

• store in a cool room, away from light, 

in airtight containers, protected against 

oxidation 

3. Shelf life 

• best before 12 months under the 

specified storage conditions 

4. GMO statement 

 this product and the raw material used 

to produce said product are free from 

GMO 

5. Allergen 

 complies with Directive  WE nr 

1169/2011 

6. Process 

 steam destillation of the dried aerial 

parts 

7. Botanical name 

 Origanum vulgare L. 

8. Additives 

 free of any additives 

 100 % natural 

9. Intented use 

 fragrance/ flavour 

10. Country of origin 

 Great Britain 

11. Additional information 

 avoid contact with skin and eyes 

 wear face shields/goggles and hand 

gloves while handling
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DEKLARACJA ALERGENÓW 

INFORMATION ABOUT ALLERGENS 

 

Alergen/ 

Allergen 

Użyty do produkcji materiału 

Present in finish product  

Występuje w fabryce 

Used in line or factory 

Zboża zawierające gluten oraz ich 

pochodne 

Cereals containing gluten, namely: wheat, 

rye, barley, oats, spelt, kamut or their 

hybridised strains, and products thereof 

Nie 

NO 

Nie 

NO 

Skorupiaki i ich pochodne 

Crustaceans and products thereof;  
Nie 

NO 

Nie 

NO 

Jaja i produkty pochodne 

Eggs and products thereof  

Nie 

NO 

Nie 

NO 

Ryby i ich pochodne 

Fish and products thereof  

Nie 

NO 

Nie 

NO 

Orzechy i ich pochodne 

Peanuts and products thereof  

Nie 

NO 

Nie 

NO 

Soja i produkty pochodne 

Soybeans and products thereof  

Nie 

NO 

Nie 

NO 

Mleko i produkty pochodne 

Milk and products thereof (including 

lactose), 

Nie 

NO 

Nie 

NO 

Orzechy ziemne i ich pochodne 

Peanuts and products thereof 

Nie 

NO 

Nie 

NO 

Seler i jego pochodne 

Celery and products thereof;  

Nie 

NO 

Nie 

NO 

Gorczyca i jej pochodne 

Mustard and products thereof 

Nie 

NO 

Nie 

NO 

Sezam i jego pochodne 

Sesame seeds and products thereof;  

Nie 

NO 

Nie 

NO 

Dwutlenek siarki i siarczany >10 ppm 

Sulphur dioxide and sulphites at 

concentrations of more than 10 mg/kg or 

10 mg/litre in terms of the total SO2  

Nie 

NO 

Nie 

NO 

Łubin i jego pochodne 

Lupin and products thereof 

Nie 

NO 

Nie 

NO 

Mięczaki i ich pochodne 

Molluscs and products thereof 

Nie 

NO 

Nie 

NO 
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