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1.   ODDIEL 1:   Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku      

1.1. Identifikátor produktu: RUST CONVENTOR 1 35450 (500 ml), 1 35449 (5 l)    

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú:   

    Antikorózny náter      

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov:      

    RETECH SK, spol. s r.o.      

    Hlavná 776/111       

    077 01 Kráľovský Chlmec      

  Telefón/fax: 034/ 65 104 04       

  Ďalšie informácie dostupné na: petr.simunek@retech.cz      

1.4. Núdzové telefónne číslo: RETECH, Suchdol 212, Suchdol u Kutné Hory     

    telefon +420 327 596 555 (7.30-16.00 hod.)     

    Toxikologické informačné stredisko, Limbová 5, Bratislava    

    Núdzové telefónne číslo 02/54774166     

    Fax.: 02/54774605       

                    

2.  ODDIEL 2:   Identifikácia nebezpečnosti       

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi:        

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

  Skin Irrit. 2 H315 Dráždi kožu.   

  Eye Irrit. 2 H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.   

      

  Klasifikácia podľa smernice 1999/45/ES:       

  Xi  Dráždivý  R36/38 Dráždi oči a pokožku.   

            

2.2. Prvky označovania:         

  Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]:      

  
 

   

  
Výstražné slovo: Pozor 

        

            

  Výstražné upozornenia:        

  H315 Dráždi kožu.         

  H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.       

            

  Bezpečnostné upozornenia:        

  P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.       

  P264 Po manipulácii starostlivo umyte.       

  P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.    

  P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.    

  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. 

  P321 Odborné ošetrenie (pozri na etikete).       

  P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.   

  P362 Kontaminovaný odev vyzlečte.       

  P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.     

            

2.3. Iná nebezpečnosť:         

  Výsledky posúdenia PBT a vPvB:        

  PBT: Nevzťahuje sa.        

  vPvB:  Nevzťahuje sa.        

                    

3.  ODDIEL 3:   Zloženie/informácie o zložkách       

3.2. Zmesi:          

  Opis zmesi: Zmes účinnej látky s hnacím plynom   
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  Nebezpečné zložky:   

  CAS: 

EINECS: 

7664-38-2 

231-633-2  

Kyselina fosforečná  

C R34 

Skin Corr. 1B, H314  

< 10 % 

  

  

    

    

  Úplné znenie výstražných upozornení a R-viet sa uvádza v ODDIELE 16.   

                    

4. ODDIEL 4:   Opatrenia prvej pomoci        

4.1. Opis opatrení prvej pomoci:        

  Všeobecné poznámky: Odstrániť zasiahnutý odev.      

    V prípade akejkoľvek neistoty, alebo pri akýchkoľvek príznakoch vyhľadať 

lekársku pomoc a predložiť túto kartu alebo etiketu zmesi. 

  Po vdýchnutí: Postihnutého okamžite presunúť na čerstvý vzduch.    

    Pri bezvedomí postihnutého uložiť a dopravovať v stabilizovanej polohe. 

    Okamžite, prípadne podľa symptómov postihnutia, privolať lekára.   

  Po kontakte s pokožkou: Postihnutú pokožku umyť vodou a mydlom, dôkladne opláchnuť a prípadne 

ošetriť ochranným kozmetickým krémom. 

    Nepoužívať žiadne rozpúšťadlá.      

    Pri podráždení pokožky alebo iných príznakoch ďalší postup konzultovať s 

odborným lekárom. 

  Po kontakte s očami: Otvorené oči vyplachovať niekoľko minút pod tečúcou vodou.   

    Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich.   

    Ďalší postup konzultovať s lekárom.     

  Po požití:  Nevyvolávať zvracanie.      

    Dôkladne vypláchnuť ústa vodou a ak je postihnutý pri vedomí dať vypiť väčšie 

množstvo vody. 

    Postihnutého uložiť v teple a kľude.     

    Okamžite kontaktovať lekára.      

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené:      

    Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie (viac pozri oddiely 2 a 

11). 

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia:    

    Závisí od jednotlivých ciest expozície (pozri informácie vyššie).   

                    

5. ODDIEL 5:   Protipožiarne opatrenia        

5.1. Hasiace prostriedky:         

  Vhodné hasiace prostriedky: Samotný produkt je nehorľavý.      

    CO2, hasiaci prášok, hasiaca pena, rozprášený vodný prúd.    

    Typ hasiaceho prostriedku prispôsobiť okoliu.     

  Nevhodné hasiace prostriedky: Silný vodný prúd.       

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi:      

    V zohriatom stave alebo pri požiari môže vytvárať zdraviu škodlivé plyny a pary. 

    Vdychovanie nebezpečných rozkladných produktov horenia môže mať za 

následok poškodenie zdravia. 

    Oxidy fosforu (PxOx).       

5.3. Rady pre požiarnikov: Použiť zodpovedajúcu ochrannú dýchaciu masku s nezávislým prívodom 

vzduchu a prípadne chemický ochranný odev.  

Ochranné prostriedky zvoliť podľa veľkosti požiaru. 

    Prípravky v uzavretých obaloch, ktoré sú v blízkosti požiaru, chladiť vodou. 

    Pokiaľ možno prípravky v nepoškodených obaloch odstrániť z oblasti 

nebezpečenstva. 

    Kontaminovanú hasiacu vodu oddelene dočasne skladovať, nevypúšťať do 

kanalizácie. 

    Hasiacu vodu alebo použité hasiace prístroje spolu so zbytkom po horení 

zlikvidovať podľa príslušných predpisov (zákon o odpadoch, pozri oddiel 13). 

                    

6. ODDIEL 6:   Opatrenia pri náhodnom uvoľnení       

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy:    

    Pre iný ako pohotovostný personál:     

    Rešpektovať pokyny uvedené v oddieloch 7 a 8.    
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    Zabrániť kontaktu s očami, pokožkou a odevom.    

    Nevdychovať výpary a aerosóly.      

    Zákaz vstupu nepovolaným osobám.     

    Priestor dostatočne vetrať.      

    Pre pohotovostný personál:      

    Nosiť vhodný osobný ochranný odev (pozri oddiel 5).    

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie:       

    Zabrániť ďalšiemu unikaniu.      

    Prípravok nenechať vytekať do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd, 

pôdy. 

    Pri kontaminácii riek, jazier, alebo kanalizácie postupovať podľa miestnych 

predpisov (zákon o vodách) a kontaktovať príslušné úrady (predmetný správca 

kanalizácie, správca vodného toku, Slovenská inšpekcia životného prostredia). 

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie:      

    Unikajúci produkt ohradiť (napr. sorpčným hadom a pod.), alebo použiť 

kanalizačný kryt na zabránenie úniku do kanalizácie. 

    Odniesť s materiálmi, ktoré viažu kvapaliny (napr. univerzálnym sorbentom, 

pieskom, vapexom, perlitom, jemným štrkom) a potom umiestniť do vhodných 

nádob. 

    Zasiahnuté miesto a použité náradie dôkladne umyť vhodným čistiacim 

prostriedkom, nepoužívať riedidlá. 

    Kontaminovaný materiál odstrániť jako odpad podľa oddielu 13.   

6.4. Odkaz na iné oddiely: Pozri oddiel 7. manipulácia a skladovanie (informácie o bezpečnej manipulácii). 

    Pozri oddiel 8. kontrola expozície/osobná ochrana.    

    Pozri oddiel 13. opatrenia pri zneškodňovaní.     

                    

7. ODDIEL 7:   Zaobchádzanie a skladovanie       

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie:      

    Pred použitím je nutné sa oboznámiť s obsahom oddielov 2, 6, 8 a 11.   

    Rešpektovať zákonné ochranné a bezpečnostné predpisy pre nakladanie s 

chemickými látkami/zmesami. 

    Nevdychovať pary/aerosóly.      

    Rešpektovať pokyny a návod na užívanie uvedený na etikete obalu výrobku. 

    Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť.      

    Pred prestávkou a po skončení práce umyť ruky.    

    Znečistený pracovný odev vyzliecť.     

  Opatrenia na predchádzanie požiaru:       

    Produkt držať mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty. 

    Chrániť pred priamym slnečným žiarením, teplom a zdrojmi zapálenia.   

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility:    

  Technické opatrenia a skladovacie podmienky:       

    Skladovať na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.    

    Neskladovať s nasledovnými látkami a zlúčeninami: zásady, kovy, karbidy, 

alkalické kovy, práškové kovy (s kovmi reaguje za vzniku horľavého vodíka), 

chlór a jeho zlúčeniny. 

  Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby:       

    Skladovať na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.    

  Ďalšie informácie o skladovacích podmienkach:       

    Produkt držať mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty. 

    Chrániť pred mrazom.       

    Skladovať oddelene od potravín.      

7.3. Špecifické konečné použitie(-ia):        

   Použitie produktu je stanovené výrobcom v návode na používanie, ktorý je 

uvedený na etikete obalu alebo v priloženej dokumentácii. 

                    

8. ODDIEL 8:   Kontroly expozície/osobná ochrana       

8.1. Kontrolné parametre:         
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  CAS  Názov   NPEL       Poznámka   

      Priemerný Krátkodobý     

        mg/m
3
 ppm mg/m

3
 ppm     

  7664-38-2 Kyselina fosforečná 1 - 2 -     

8.2. Kontroly expozície:         

  Technické opatrenia na zabránenie expozícii:       

    Skladovať oddelene od potravín, nápojov a krmovín.   

Znečistené, nasiaknuté časti odevu okamžite vyzliecť. 

Pred prestávkami a po ukončení práce umyť ruky. 

Zabrániť styku s očami a pokožkou. 

Zaistiť dobré vetranie napr. odsávaním z pracoviska, alebo celkovým 

vzduchotechnickým systémom.  

   Osobné ochranné prostriedky:        

  Ochrana dýchacích ciest: Za normálnych okolností nie je potrebná.     

    Pri nedostatočnom vetraní, pri krátkodobom alebo nízkom zaťažení použiť 

ochrannú masku s filtrom. Pri intenzívnom, alebo dlhšom zaťažení použiť 

dýchací prístroj nezávislý od okolitého vzduchu. 

  Ochrana očí: Ochranné okuliare vybavené bočnou ochranou (EN 166), alebo tvárový štít. 

  Ochrana rúk: Ochranné rukavice (EN 374).      

    Materiál rukavíc: gumené rukavice (EN 374).     

    Neboli vykonané žiadne testy, odolnosť rukavíc je potrebné pred použitím 

testovať. 

    U výrobcu rukavíc zistiť presný penetračný čas materiálu a dodržiavať ho. 

  Ochrana kože: Zástera z gumy. Ochranný pracovný odev, príp. bezpečnostná ochranná obuv. 

                    

9. ODDIEL 9:   Fyzikálne a chemické vlastnosti        

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach:     

  Skupenstvo: Kvapalina        

  Farba:  Fialovomodrá až modrá       

  Zápach:  Slabý        

  Prahová hodnota zápachu: Neuvádza sa       

  pH:  Neuvádza sa       

  Teplota topenia/tuhnutia: 18 °C        

  Počiatočná teplota varu a 

destilačný rozsah 

101,8 °C        

  Teplota vzplanutia: Neuvádza sa       

  Rýchlosť odparovania: Neuvádza sa       

  Horľavosť (tuhá látka, plyn): Neuvádza sa       

  Výbušné vlastnosti: Neuvádza sa       

  Limity horľavosti alebo výbušnosti:       

  Horné limity: Neuvádza sa       

  Dolné limity: Neuvádza sa       

  Tlak pár: 0,0003 mBar       

  Hustota pár: 1/5,68 (vzduch/produkt)      

  Hustota pri 20°C: Neuvádza sa       

  Relatívna hustota: Neuvádza sa       

  Rozpustnosť:         

  vo vode:  Dokonale miešateľný s vodou      

  Rozdeľovací koeficient 

n-oktanol/voda: 

 

Neuvádza sa 

      

  Teplota vznietenia: Neuvádza sa       

  Teplota rozkladu: 266 °C        

  Teplota samovznietenia: Neuvádza sa       

  Viskozita:  40000-70000 mPas       

  Oxidačné vlastnosti: Neuvádza sa       

9.2. Iné informácie: Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.    

                    

10. ODDIEL 10:   Stabilita a reaktivita        

10.1. Reaktivita:  Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.    
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10.2. Chemická stabilita: Pri správnom použití nedochádza k rozkladu.     

10.3. Možnosť nebezpečných 

reakcií: 

Zásady, kovy, karbidy, alkalické kovy, práškové kovy (s kovmi reaguje za 

vzniku horľavého vodíka), chlór a jeho zlúčeniny. 

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť:       

    Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.    

10.5. Nekompatibilné materiály: Pozri pododdiel 10.3.       

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu: 

 Pri vysokých teplotách môžu vznikať nebezpečné rozkladné produkty. Pozri 

oddiel 5. 

                    

11.  ODDIEL 11:   Toxikologické informácie        

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch:       

  Akútna toxicita:   

  CAS  Názov LD50 Oralne, potkan  LC50 Inhalačne, potkan   

  7664-38-2 Kyselina fosforečná  1530 mg/kg > 850 mg/m
3
/4h pre aerosolov; 

2740 mg/kg/4h pre plyny a páry 

  

  Dráždivosť: Pre kožu: Dráždi pokožku a sliznice.      

   Pre očí: Dráždi oči.        

  Žieravosť:  Nie je žieravý.       

  Senzibilizácia: Na základe dostupných informácií nie je známy žiadny senzibilizačný účinok. 

  Toxicita po opakovanej dávke: Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.    

  Karcinogenita: Pre zmes nestanovené. Komponenty zmesi nemajú mutagénny účinok.   

  Mutagenita: Pre zmes nestanovené. Komponenty zmesi nemajú karcinogénny účinok. 

  Reprodukčná toxicita: Pre zmes nestanovené. Komponenty zmesi nemajú teratogénny účinok.   

  Ďalšie informácie: Pri vdychovaní môže prísť k podráždeniu respiračného traktu.   

                    

12. ODDIEL 12:   Ekologické informácie        

12.1. Toxicita:          

  Vodná toxicita:         

  7664-38-2 Kyselina fosforečná    

  LC50 (96h, Fische) 10-1000 mg/l        

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť:        

   Biologicky odbúrateľný      

12.3. Bioakumulačný potenciál: Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.    

12.4. Mobilita v pôde: Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.    

  Ďalšie ekologické údaje:         

  Všeobecné údaje: Nedopustiť prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie. 

    Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie.   

    Veľmi toxický pre vodné organizmy.  

Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. 

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB:        

  PBT:  Nevzťahuje sa.       

  vPvB:  Nevzťahuje sa.       

12.6. Iné nepriaznivé účinky: Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.    

                    

13.  ODDIEL 13:   Opatrenia pri zneškodňovaní        

13.1. Metódy spracovania odpadu: Odporúčanie: Menšie množstvá je možné odstrániť spolu s odpadom z 

domácnosti. 

  

  Zneškodňovanie látky/zmesi: Spálením v spaľovni nebezpečného odpadu.  
Katalógové číslo odpadu 16 03 03, Kategória: N 

  Zneškodňovanie kontaminovaného obalu:       

   Spálením v spaľovni nebezpečného odpadu.  
Katalógové číslo odpadu 15 01 10, Kategória: N  

Právne predpisy: Zákon NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zmien a doplnkov. 

 Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v 

znení zmien a doplnkov. 
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14.  ODDIEL 14:   Informácie o doprave       

14.1. UN číslo:          

  ADR, IMDG, IATA Nie je regulovaný       

14.2. Správne expedičné označenie UN:        

  ADR  -        

  IMDG  -        

  IATA  -        

14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:       

  ADR  -        

  IMDG  -        

  IATA  -        

14.4. Obalová skupina:         

  ADR, IMDG, IATA -        

14.5. Nebezpečnosť pre životné 

prostredie: 

-        

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:      

14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC:   

    Nevztahuje sa.       

                    

15.  ODDIEL 15:   Regulačné informácie       

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia: 

            

  Súvisiace právne predpisy: 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a 

obmedzovaní chemických látok (REACH) v platnom znení. 

Nariadenie komisie (EÚ) č. 453/2010 v platnom znení, ktoré mení a dopĺňa nariadenie 1907/2006 (REACH). 
Smernica 1999/45/ES Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a 

správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov v platnom 

znení. 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 

o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 

1907/2006 v platnom znení. 

Nariadenie  Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentoch v platnom znení. 

Zákon NR SR č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v platnom znení. 

Výnos MH SR č. 3/2010 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, 

označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí v platnom znení. 

Výnos MH SR č. 4/2013, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MH SR č. 3/2010. 

Zákon  NR SR č. 409/2006 Z.z. úplne znenie zákona NR SR č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov. 

Vyhláška MŽP SR č. 310/2013 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadech v platnom 

znení. 

Nariadenie vlády SR č. 46/2009 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače v platnom 

znení. 
Zákon NR SR č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení. 

Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 

chemickým faktorom pri práci v platnom znení. 

  

            

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti: 

Dodávateľ pre túto látku/zmes nevykonal hodnotenie chemickej bezpečnosti. 

                    

16. ODDIEL 16:   Iné informácie         

  Úplné znenie rizikových R+H viet je uvedené v oddiele 3.:   

  R34 Spôsobuje poleptanie.   

  H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.      

            

  Skratky a akronymy:         

  ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereusespar Route (Európska dohoda o 
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medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí) 

  RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Predpisy 

týkajúce sa medzinárodnej železničnej prepravy nebezpečných tovarov)  
  IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Medzinárodná námorná preprava nebezpečného 

tovaru) 

  IATA: International Air Transport Association (Medzinárodná asociála leteckej prepravy)   

  ICAO: International Civil Aviation Organization (Medzinárodná organizácia civilného letectva)  

  GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Globálne harmonizovaný 

systém klasifikácie a označovania chemických látok)  

  EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Európsky zoznam existujúcich 

komerčných chemických látok)  

  CAS: Číslo „Chemical Abstract Service“  

  NPEL: Najvyššie prípustné expozičné limity  

  EC: Effect Concentration (účinná koncentrácia)  

  LC: Lethal Concentration (Letálna koncentrácia)  

  LD: Lethal Dose (Letálna dávka)  

  DNEL: Derived No Effect Level (Odvodená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku ) 
  PNEC: Predicted No Effect Concentration (Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu 

účinku)  

  LOEC Lowest Observed Effect Concentration (Najnižšia koncentrácia pozorovaného účinku)   

  NOEC No Observed Effect Concentration (Koncentrácia, při ktorej nebol pozorovaný žiadný účinok)  

  PBT: Persistent, bioaccumulative and Toxic (Látka perzistentní, bioakumulativní, toxická)   

  vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative (Veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky)   

  VOC: Volatile Organic Compounds (prchavé organické zlúčeniny)     

   

Pokyny pre školenie:  

Nie je nutné špeciálne školenie, pred použitím prečítať a dodržiavať bezpečnostné pokyny a návod na 

použitie uvedené na etikete. 

 

Klasifikácia bola vykonaná podľa údajov a podkladov výrobcu a originál kariet bezpečnostných údajov. 

Údaje na tomto bezpečnostnom liste sú založené na nami overených a spoľahlivých informáciách platných 

v dobe vydania. Uvedené údaje nenahrádzajú akostnú špecifikáciu výrobkov. 

  

  * Údaje boli v porovnaní s predchádzajúcou verziou zmenené.   

                    

 


