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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 

1.1 Identifikátor produktu 

Forma výrobku: Zmes 

Názov výrobku: Biphase Lipo alcoolique 

Kód výrobku:  kód vrac: BI 2043 V1/kód PF: 28960 

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa 

neodporúčajú 

1.2.1 Relevantné identifikované použitie: Dezinfekcia na ruky 

1.2.2 Žiadne ďalšie informácie nie sú dostupné 

 

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 

NAOS Slovakia, s.r.o. 

Žižkova 9 

811 02 Bratislava 

+421 252 453 030 

1.4 Núdzové telefónne číslo 

Núdzové telefónne číslo: +421 911 166 066 

    Núdzové telefónne číslo 

    24 h/24  

     

Krajina Organizácia/Spoločnosť Adresa Núdzové 

telefónne číslo 

Poznámka 

Slovensko Národné toxikologické 

a informační centrum 

na Slovensku  

 

Limbová 5,  
833 05 
Bratislava 

+421 911 166 066 

 
 

 

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti 

2.1 Klasifikácia látky a zmesi 

Klasifikácia podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 [CLP] 

Veľmi horľavá kvapalina a pary, kategória 2    H225 
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Spôsobuje vážne podráždenie očí, kategória 2 H319 

Úplné znenie H viet: pozri sekcia 16 

Vedľajšie fyzikálno-chemické, zdravotné a environmentálne účinky 

Vysoko horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

2.2 Prvky označovania 

Označenie podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 [CLP] 

Výstražný piktogram (CLP): GHS02 GHS07 

 

Signálne slovo (CLP): Nebezpečenstvo 

Výstražné upozornenia (CLP): H225 – Veľmi horľavá kvapalina a pary. 

    H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

Bezpečnostné upozornenia (CLP): P210 – Uchovávajte mimo dosahu 

tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. 

P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko 

minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate 

kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. 

Pokračujte vo vyplachovaní. 

P337+P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte 

lekársku pomoc/starostlivosť. 

P403+P235 – Uchovávajte na dobre vetranom mieste. 

Uchovávajte v chlade. 

2.3 Iná nebezpečnosť 

Ďalšie nebezpečenstvá, ktoré neprispievajú ku klasifikácii: Žiadne za normálnych podmienok 

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách 

3.1 Látky 

Nepoužiteľné 
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3.2 Zmesi 

Názov Identifikátor 

výrobku 

% Klasifikácia podľa 

nariadenia (EC) č. 

1272/2008 [CLP] 

Etanol (CAS č.) 64-17-5 

(EC č.) 200-578-6 

(EC Index č.) 603-

002-00-5 

65 – 85 Horľ. kvap. 2, H225 

Podr. očí 2, H319 

 

Špecifické limity koncentrácie 

Názov Identifikátor produktu Špecifické limity 

koncentrácie 

Etanol (CAS č.) 64-17-5 

(EC č.) 200-578-6 

(EC Index č.) 603-002-00-5 

(50 ≤ C < 100) Podr. očí 2, 

H319 

Plné znenie H viet: pozri sekcia 16 

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci 

4.1 Opis opatrení prvej pomoci 

Prvá pomoc po inhalácii: Postihnutého presuňte na čerstvý vzduch. Ak sa necíti dobre, 

vyhľadajte lekársku pomoc. 

Prvá pomoc po kontakte s pokožkou: Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážka: 

  Vyhľadajte lekársku pomoc. 

Prvá pomoc po kontakte s očami:  Ak je to možné a sú nasadené, vyberte kontaktné 

šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite 

začnite vyplachovať vodou počas dlhšieho 

časového obdobia, oči majte otvorené dokorán. 

Ak podráždenie pretrváva: Vyhľadajte lekársku 

pomoc. 

Prvá pomoc pri požití: Vypláchnite ústa vodou. Nikdy sa nesnažte 

vyvolať zvracanie. Ak sa necítite dobre, 

vyhľadajte lekársku pomoc. 

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 

Symptómy/účinky po kontakte s očami: Podráždenie očí 

4.3 Údaje o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného 

ošetrenia 
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Symptomatická liečba 

 

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia 

5.1 Hasiace prostriedky 

Vhodné hasiace médiá: Oxid uhličitý (CO2), pena odolná proti alkoholu, vodný sprej, 

prášok 

5.2       Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 

Nebezpečné produkty rozkladu v prípade požiaru: Oxidy uhlíka (CO, CO2) 

5.3       Rady pre požiarnikov 

Návod na hasenie: Ochlaďte nádoby vystavené teplu postriekaním vodou. Obsah 

vyhradených hasiacich kvapalín. 

Ochrana počas hasenia: Neskúšajte hasiť bez patričných ochranných pomôcok. 

Samostatný dýchací prístroj. Celkový ochranný oblek.  

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 

6.1       Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy 

6.1.1    Pre iný ako pohotovostný personál 

Pohotovostné postupy Odstráňte všetky zdroje vznietenia. Zabráňte kontaktu 

s pokožkou alebo očami. Nevdychujte pary. 

6.1.2     Pre pohotovostný personál 

Ochranné pomôcky Neskúšajte hasiť bez patričných ochranných pomôcok. Pre viac 

informácií pozri oddiel 8: „Kontroly expozície/osobná ochrana“ 

Postupy pohotovosti Odstráňte všetky zdroje vznietenia. 

6.2       Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 

Nedovoľte, aby sa výrobok dostal do životného prostredia. 

6.3         Metódy a materiály na zabránenie šíreniu a vyčistenie 

Na zachytenie:       Rozliatu tekutinu nasajte do absorpčného materiálu, napr. 

piesok, zemina, vermikulit. 

Metódy upratovania: Opláchnite kontaminovanú oblasť veľkým množstvom vody. 
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Ďalšie informácie:                 Kontaminované materiály zlikvidujte v súlade s platnými 

predpismi. 

6.4           Odkaz na iné oddiely 

Pre viac informácií pozrite oddiel 13. 

 

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie 

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 

Opatrenia pre bezpečnú manipuláciu: Zaistite dobré odvetrávanie na pracovisku. 

Chráňte pred teplom, horúcimi produktmi, 

iskrami, otvoreným ohňom alebo inými zdrojmi 

zapálenia. Nefajčite. Zabráňte hromadeniu 

elektrostatického náboja. Zabráňte kontaktu 

s pokožkou a očami. Nevdychujte výpary. 

Hygienické opatrenie  Na pracovisku nepite, nejedzte ani nefajčite. 

7.2  Podmienky na bezpečné skladovanie, vrátane akejkoľvek nekompatibility 

Podmienky uchovávania: Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Skladujte na 

suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. 

Chráňte pred teplom. Uchovávajte mimo dosahu 

zdrojov zapálenia. Chráňte pred slnečným 

žiarením. 

Nekompatibilné materiály: Silné oxidačné činidlá. Silné kyseliny. Silné bázy. 

Alkalické kovy. Peroxidy. Oxidy kovov. 

Obalové materiály: Originálne balenie. 

7.3  Špecifické konečné použitie(-ia) 

Žiadne ďalšie informácie nie sú dostupné. 

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 

8.1 Kontrolné parametre 

Žiadne ďalšie informácie nie sú dostupné. 

8.2 Kontroly expozície 

Príslušné technické kontroly: 
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Na pracovisku zabezpečte dobré vetranie. 

Ochrana rúk: 

Nevyžaduje sa pri použití za normálnych podmienok. 

 

Ochrana očí: 

Nevyžaduje sa pri použití za normálnych podmienok. Dlhodobé a/alebo opakované 

narábanie: Ochranné okuliare. 

 

Ochrana pokožky a tela: 

Nevyžaduje sa pri použití za normálnych podmienok. 

 

Ochrana dýchacích ciest: 

Ak je ventilácia vyhovujúca, nie je nutné používať ochranu dýchacích ciest. 

 

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 

9.1  Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

Fyzikálny stav:      Kvapalina 

Vzhľad:       Dvojfázové mlieko 

Farba:        Modrá a žltá 

Zápach:       Alkohol 

Prahová hodnota zápachu:     Údaje nie sú k dispozícii 

pH:        Údaje nie sú k dispozícii 

Relatívna rýchlosť vyparovania (butylacetát = 1):  Údaje nie sú k dispozícii 

Teplota topenia:       Údaje nie sú k dispozícii 

Teplota tuhnutia:       Údaje nie sú k dispozícii 

Teplota vzplanutia:      19 °C (ISO3679) 

Teplota samovznietenia:     Údaje nie sú k dispozícii 

Teplota rozkladu:      Údaje nie sú k dispozícii 

Horľavosť (tuhá látka, plyn):     Nepoužiteľné 

Tlak pár:       Údaje nie sú k dispozícii 
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Relatívna hustota pár pri 20 °C:    Údaje nie sú k dispozícii 

Relatívna hustota:      Údaje nie sú k dispozícii 

Rozpustnosť:       Vo vode rozpustné 

Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow): Údaje nie sú k dispozícii 

Viskozita, kinematická:     Údaje nie sú k dispozícii 

Viskozita, dynamická:     Údaje nie sú k dispozícii 

Výbušné vlastnosti:      Nie je výbušný 

Oxidačné vlastnosti:      Neoxidačný materiál, podľa kritérií

        EC 

Limity výbušnosti:      Údaje nie sú k dispozícii 

 

9.2  Ďalšie informácie 

Žiadne ďalšie informácie nie sú dostupné. 

 

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita 

10.1  Reaktivita 

Pokiaľ sa výrobok používa za normálnych podmienok, nepredstavuje žiadne zvláštne riziko. 

10.2  Chemická stabilita 

Stabilné pri použití a skladovaní v podmienkach odporúčaných v oddiele 7. 

10.3  Možnosť nebezpečných reakcií 

Vysoko horľavá kvapalina a pary. Pary majú väčšiu hustotu ako vzduch a držia sa pri zemi. 

Možné vzplanutie na diaľku. 

10.4  Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 

Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a ďalšími zdrojmi 

vznietenia. Nefajčite. 

10.5  Nekompatibilné materiály 

Silné oxidačné činidlá. Silné kyseliny. Silné bázy. Peroxidy. Alkalické kovy. Oxidy kovov. 



Biphase Lipo alcoolique 

Karta bezpečnostných údajov 

podľa nariadenia (EC) č. 1907/2006 (REACH) s jeho pozmeňovacím návrhom nariadenia (EU) 2015/830 

13. 10. 2020 (Verzia 2.0) SVK (slovenčina) Stránka 8 
 

10.6  Nebezpečné produkty rozkladu 

Za normálnych podmienok skladovania a použitia by nebezpečné produkty rozkladu nemali 

vznikať. 

ODDIEL 11: Toxikologické informácie 

11.1  Informácie o toxikologických účinkoch 

Akútna toxicita (orálna):  Neklasifikované (na základe dostupných údajov, 

kritériá klasifikácie nie sú splnené). 

Akútna toxicita (dermálna):  Neklasifikované (na základe dostupných údajov, 

kritériá klasifikácie nie sú splnené). 

Akútna toxicita (inhalácia):  Neklasifikované (na základe dostupných údajov, 

kritériá klasifikácie nie sú splnené). 

Etanol (64-17-5) 

LD50 orálne – krysa  10 470 mg/kg (5 % voda) (OECD 401 metód) 

LC50 inhalácia – krysa (mg/l) 116,9 – 124,7 mg/l/4 h (pary) (OECD 403 

metód) 

 

Poleptanie/podráždenie pokožky:  Neklasifikované (na základe dostupných údajov, 

kritériá klasifikácie nie sú splnené). 

Závažne poškodenie/podráždenie očí: Spôsobuje závažné podráždenie očí. 

Senzibilizácia dýchacích ciest alebo kože: Neklasifikované (na základe dostupných údajov, 

kritériá klasifikácie nie sú splnené). 

Mutagenita zárodočných buniek: Neklasifikované (na základe dostupných údajov, 

kritériá klasifikácie nie sú splnené). 

Karcinogenita: Neklasifikované (na základe dostupných údajov, 

kritériá klasifikácie nie sú splnené). 

Reprodukčná toxicita: Neklasifikované (na základe dostupných údajov, 

kritériá klasifikácie nie sú splnené). 

STOT – jednorazová expozícia: Neklasifikované (na základe dostupných údajov, 

kritériá klasifikácie nie sú splnené). 

STOT – opakovaná expozícia: Neklasifikované (na základe dostupných údajov, 

kritériá klasifikácie nie sú splnené). 

Etanol (64-17-5) 
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LOAEL (orálne, krysa, 90 dní) 3 160 mg/kg telesnej hmotnosti/deň 

NOAEL (orálne, krysa, 90 dní) 1 730 mg/kg telesnej hmotnosti/deň 

 

Nebezpečenstvo vdýchnutia: Neklasifikované (na základe dostupných údajov, 

kritériá klasifikácie nie sú splnené). 

Ďalšie informácie: Klasifikácia do kategórií nebezpečnosti v súlade 

s nariadením (EC) č. 1272/2008 [CLP] sa 

nevzťahuje na kozmetické výrobky v konečnom 

stave, určené pre konečného používateľa. 

 

ODDIEL 12: Ekologické informácie 

12.1 Toxicita 

Ekológia – všeobecne: Nepredstavuje žiadne osobitné riziko pre 

životné prostredie. 

Nebezpečenstvo pre vodné prostredie, krátkodobo (akútne): Neklasifikované (na základe 

dostupných údajov, kritériá klasifikácie 

nie sú splnené). 

Nebezpečenstvo pre vodné prostredie, dlhodobo (chronické): Neklasifikované (na základe 

dostupných údajov, kritériá klasifikácie 

nie sú splnené). 

Nie je rýchlo odbúrateľný 

Etanol (64-17-5) 

LC50 ryba 1 13 500 – 15 300 mg/l (Pimephales promelas) 

EC50 Daphnia 1 12 340 mg/l (Daphnia magna) 

ErC50 (riasy) 275 mg/l (Chlorella vulgaris) 

NOEC (chronické) ˃ 10 mg/l/21 dní (Daphnia magna) 

 

12.2  Perzistencia a degradovateľnosť 

Etanol (64-17-5) 

Stálosť a odbúrateľnosť Ľahko biologicky odbúrateľný 

Biochemická spotreba kyslíka 0,93 – 1,67 g O2/g látky 

 

12.3 Bioakumulačný potenciál 
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Etanol (64-17-5) 

Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda 

(Log Pow) 

- 0,35 (20 °C) 

Bioakumulačný potenciál Nie je potenciálne bioakumulačný. 

 

12.4 Mobilita v pôde 

Etanol (64-17-5) 

Ekológia – pôda  Malá adsorpcia. Výrobok sa pri kontakte so 

vzduchom rýchlo odparuje. 

 

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB 

Zložka 

Etanol (64-17-5) Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT 

nariadenia REACH, prílohy XIII. 

Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB 

nariadenia REACH, prílohy XIII. 

 

12.6 Iné nepriaznivé účinky 

Ďalšie informácie nie sú dostupné. 

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní 

13.1 Metódy spracovania odpadu 

Metódy spracovania odpadu: Zlikvidujte v súlade s príslušnými 

miestnymi predpismi. 

Odporúčania na likvidáciu produktu/obalu: Zlikvidujte v oprávnenom stredisku na 

zber odpadu. 

Doplňujúce informácie: Pred likvidáciou obal úplne vyprázdnite. 

Recyklujte alebo zlikvidujte v súlade 

s platnými právnymi predpismi. 

ODDIEL 14: Informácie o doprave 

V súlade s ADR/RID/IMDG/IATA/ADN 

ADR RID IMDG IATA ADN 

14.1 číslo OSN 

UN 1170 UN 1170 UN 1170 UN 1170 UN 1170 

14.2 Správne expedičné označenie OSN 
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ROZTOK 

ETANOLU 

(ROZTOK 

ETYLALKOHO

LU) 

ROZTOK 

ETANOLU 

(ROZTOK 

ETYLALKOHO

LU) 

Roztok 

etanolu 

ROZTOK 

ETANOLU 

(ROZTOK 

ETYLALKOHO

LU) 

ROZTOK 

ETANOLU 

(ROZTOK 

ETYLALKOHO

LU) 

14.3 Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu 

3 3 3 3 3 

14.4 Obalová skupina 

II II II II II 

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie 

Nebezpečenstvo 

pre životné 

prostredie: Nie 

Nebezpečenstvo 

pre životné 

prostredie: Nie 

Látky 

znečisťujúce 

vodu: Nie 

Nebezpečens

tvo pre 

životné 

prostredie: 

Nie 

Nebezpečenstvo 

pre životné 

prostredie: Nie 

Nebezpečenstvo 

pre životné 

prostredie: Nie 

Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie. 

 

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa 

Pozemná preprava 

Klasifikačný kód (ADR): F1 

Špeciálne ustanovenia (ADR): 144, 601 

Obmedzené množstvá (ADR): 1 l 

Očakávané množstvá (ADR): E2 

Inštrukcie k baleniu (ADR): P001, IBC02, R001 

Ustanovenie o zmiešanom balení (ADR): MP19 

Pokyny pre prenosnú nádobu a veľkoobjemový kontajner (ADR): T4 

Špeciálne ustanovenia pre prenosnú nádobu a veľkoobjemový kontajner (ADR): TP1 

Kód nádoby (ADR): LGBF 

Vozidlo na prepravu cisterien: FL 

Kategória prepravy (ADR): 2 

Špeciálne ustanovenia pre prepravu – prevádzka (ADR): S2, S20 

Identifikačné číslo nebezpečenstva (Kemlerov kód): 33 
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Oranžové štítky: 33/1170 

Kód obmedzenia tunela (ADR): D/E 

EAC kód: +2YE 

Preprava po mori 

Špeciálne ustanovenia (IMDG): 144 

Obmedzené množstvá (IMDG): 1 l 

Očakávané množstvá (IMDG): E2 

Inštrukcie k baleniu (IMDG): P001 

Inštrukcie k IBC baleniu (IMDG): IBC02 

Inštrukcie k nádrži (IMDG): T4 

Špeciálne ustanovenia k nádrži (IMDG): TP1 

Č. EmS (oheň): F-E 

Č. EmS (vyliatie): S-D 

Kategória uskladnenia (IMDG): A 

Vlastnosti a pozorovania (IMDG): Bezfarebné, prchavé kvapaliny. Čistý 

ETANOL: teplota vzplanutia 13 °C. 

Limity výbušnosti: 3,3 až 19 %. 

Miešateľné s vodou. 

Vzdušná preprava 

PCA vylúčené množstvá (IATA): E2 

PCA obmedzené množstvá (IATA): Y341 

PCA obmedzené množstvo, max. čisté množstvo (IATA): 1 l 

PCA inštrukcie k baleniu (IATA): 353 

PCA max. čisté množstvo (IATA): 5 l 

CAO inštrukcie k baleniu (IATA): 364 

CAO max. čisté množstvo (IATA): 60 l 

Špeciálne ustanovenia (IATA): A3, A58, A180 



Biphase Lipo alcoolique 

Karta bezpečnostných údajov 

podľa nariadenia (EC) č. 1907/2006 (REACH) s jeho pozmeňovacím návrhom nariadenia (EU) 2015/830 

13. 10. 2020 (Verzia 2.0) SVK (slovenčina) Stránka 13 
 

Kód ERG (IATA): 3 l 

Vnútrozemská vodná preprava 

Klasifikačný kód (ADN): F1 

Špeciálne ustanovenia (ADN): 144, 601 

Obmedzené množstvá (ADN): 1 l 

Vylúčené množstvá (ADN): E2 

Požadované vybavenie (ADN): PP, EX, A 

Vetranie (ADN): VE01 

Počet modrých kužeľov/svetiel (ADN): 1 

Železničná preprava 

Klasifikačný kód (RID): F1 

Špeciálne ustanovenia (RID): 144, 601 

Obmedzené množstvá (RID): 1 l 

Vylúčené množstvá (RID): E2 

Inštrukcie k baleniu (RID): P001, IBC02, R001 

Ustanovenia o zmiešanom balení (RID): MP19 

Pokyny pre prenosnú nádobu a veľkoobjemový kontajner (ADR): T4 

Špeciálne ustanovenia pre prenosnú nádobu a veľkoobjemový kontajner (ADR): TP1 

Kódy nádob pre RID nádoby (RID): LGBF 

Kategória prepravy (RID): 2 

Colis expres (expresné zásielky) (RID): CE7 

Identifikačné číslo nebezpečenstva (RID): 33 

14.7  Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 

a Kódexu IBC 

Nepoužiteľné 
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ODDIEL 15: Regulačné informácie 

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, 

zdravia a životného prostredia 

15.1.1  Nariadenia EÚ 

Neobsahuje žiadne látky REACH s obmedzeniami podľa prílohy XVII. 

Neobsahuje žiadnu látku na zozname nariadenia REACH. 

Neobsahuje žiadne látky uvedené v prílohe XIV k nariadeniu REACH. 

Neobsahuje žiadnu látku podliehajúcu nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií. 

Neobsahuje žiadnu látku podliehajúcu nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 2019/1021 z 20. júna 2019 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach. 

15.1.2  Národné nariadenia 

Žiadne dodatočné informácie nie sú dostupné. 

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti 

Žiadne dodatočné informácie nie sú dostupné. 

 

ODDIEL 16: Iné informácie 

Zdroje dát: SDS dodávateľov. ECHA (Európska 

chemická agentúra). 

Ďalšie informácie: Kartu bezpečnostných údajov vytvoril: 

LISAM TELEGIS 

 Ulica de la Couture 17 F-60400 Passel 

 www.lisam-telegis.fr 

Plné znenie H viet a EUH vyhlásení 

Podr. očí 2 Závažné poškodenie/podráždenie očí, 

kategória 2 

Horľ. kvap. 2 Horľavé kvapaliny kategória 2 

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. 

H319 Spôsobuje závažné podráždenie očí. 

http://www.lisam-telegis.fr/
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SDS EÚ (REACH príloha II) 

Tieto informácie sú založené na našich momentálnych znalostiach a sú určené na popísanie 

výrobku s cieľom splnenia požiadaviek týkajúcich sa ochrany zdravia, bezpečnosti 

a životného  

prostredia. Nemalo by sa vykladať tak, že zaručuje akúkoľvek špecifickú vlastnosť 

produktu. 


