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Datum vydání:   10.11.2011 

Datum revize:    15.3.2020        

 
ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 

1.1 Identifikátor výrobku 

Obchodní název: WOOD WAX 
Chemický název: Není. Jedná se o směs 

Registrační číslo REACH: Registrační číslo není k dispozici, výrobek a jeho použití nepodléhá registraci. Roční 

objem nevyžaduje registraci. 

Chemická charakteristika:  

 

směs převážně tuhých parafinických a olefinických  uhlovodíků  voskovitého charakteru. 

Výrobek obsahuje 30 – 50%  alfa-tetradecylenu        

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

Vosková pasta pro impregnaci dřeva. Výrobek je určen pro impregnaci dřeva zejména pro venkovní použití. Snižuje 

možnost popraskání dřeva v důsledku změny vlhkosti. Nikdy nezahřívat přímým plamenem, lze ohřívat poze na vodní 

lázni.. 

 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

Výrobce: Ing. Josef Kříž, CSc. - CANDLEART 

Sídlo: Okrouhlo - Zahořany č.7, 254 01 Jílové u Prahy 

Identifikační číslo: 12 635 405 

Telefon: +420 604 231 472 

E-mail: candleart@volny.cz 

Internetové stránky: candleart.cz 

Osoba odpovědná za BL: Ing.Josef Kříž, CSc.., candleart@volny.cz 

 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace 

Informace v mimořádných 

situacích: 

Ing. Josef Kříž  604 231 472 

Toxikologické informační 

středisko: 

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, + 420 

224 919 293,  224 915 402,  224 914 575 (24 h denně) 

Informace pouze pro zdravotní rizika - akutní otravy lidí a zvířat 

  

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 

 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi 

      Podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) směs je klasifikována jako nebezpečná  

 

2.2 Prvky označení 

 

Výstražné symboly nebezpečnosti 

dle Nařízení (ES) č. 1272/2008: 

 
Signální slovo:  varování 

Nebezpečné látky:  

Standardní věty o nebezpečnosti: H315 

H317  

H319  

H335 

H413 

Dráždí kůži. 

Může vyvolat alergickou kožní reakci. 

Způsobuje vážné podráždění očí. 

Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy. 

Pokyny pro bezpečné zacházení: P273   

P280  

P301+P315 

P305+351+338  

P333+313 

  

P337+313 

 

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

Používejte ochranné rukavice. 

PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout 

snadno. Pokračujte ve vyplachování.  

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou  

pomoc/ošetření 
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P391 

P501 

P101 

P102 

Uniklý produkt seberte.  

Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. 

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 

Uchovávejte mimo dosah dětí. 

 

2.3 Další nebezpečnost 

Při běžném použití nepředstavuje žádné ohrožení zdraví. 

Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII. Nařízení (ES) č. 1907/2006 

(REACH) v platném znění 

Hořlavá látka. Nebezpečí hoření hrozí v případě zahřátí nad teplotu bodu vzplanutí.  

Při dlouhodobé expozici může dojít k podráždění očí a kůže. Prodloužený přímý kontakt může vést k odmašťování pokožky 

a následnému podráždění. 

Inhalace par nebo mlhy může dráždit dýchací cesty.  

Může způsobit znečištění vody a životního prostředí při nesprávném zacházení.  

Při kontaktu kůže s taveninou nebezpečí popálenin. 

 

 
ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH 

 

3.1 Látky:  nejedná se o látku 

3.2 Směsi:  

       Synonyma:  impregnační směs Wood Wax 

 

      Chemické látky výrobku s nebezpečnými vlastnostmi:  

 
Identifikační číslo Název látky Obsah v % 

hmotnosti 

Klasifikace 

CAS: 1120 - 36 – 1   

ES (EINECS): 214 - 306 - 9 

 

 

alfa-

tetradecylen 
30 – 50 H315 

H317  

H319  

H335 

H413 

Dráždí kůži. 

Může vyvolat alergickou kožní reakci. 

Způsobuje vážné podráždění očí. 

Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky 

pro vodní organismy 

 
      

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

 

4.1. Popis první pomoci 

Všeobecné pokyny 

Při  jakémkoliv podezření nebo při přetrvávání symptomů vyhledejte lékařskou pomoc. V případě první pomoci se 

postiženému uvolní těsný oděv a udržuje se v teple a v klidu. Pokud je postižený při vědomí uloží se do stabilizované 

polohy a okamžitě se přivolá lékařská pomoc. Pokud postižený není při vědomí a nedýchá, zajistí se průchodnost 

dýchacích cest. V případě zástavy srdeční činnosti se poskytne postiženému masáž srdce a přivolá se okamžitě lékařská 

pomoc. Pokud postižený není při vědomí a dýchá, uloží se do stabilizované polohy a přivolá se lékařská pomoc.  

Pokyny pro první pomoc se člení podle jednotlivých cest expozice:  

Při nadýchání: Pokud nastanou dýchací obtíže zajistit přívod čerstvého vzduchu / vyvést postiženého na čerstvý vzduch, 

případně vyhledat lékařskou pomoc.  

Styk s kůží: Svléknou kontaminovaný oděv, kůži omýt vodou a nedráždivými mycími prostředky, ošetřit vhodným 

krémem. V případě potíží, podráždění, vyhledat lékařskou pomoc. Při potřísnění horkým přípravkem zasažený oděv a obuv  

okamžitě vysvlékněte a vyzujte. Ochladit nejlépe vodou. Ochlazený produkt se nesmí z pokožky odstraňovat, aby se 

neporušily vzniklé puchýře. Vyhledejte lékaře.  

Zasažení očí: Zkontroluje se přítomnost kontaktních čoček, pokud je postižený má nasazeny, tak je vyjměte. Oči s 

otevřenými víčky vyplachovat minimálně 15 minut velkým množstvím vody.  Při přetrvávajících potížích se poradit s 

lékařem.  

Požití:  Vyjme se zubní protéza, pokud je u postiženého přítomna. Vypláchnou ústa čistou vodou. Nevyvolávat zvracení. V 

případě potíží nebo pochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud by nastalo zvracení, držte hlavu nízko tak, aby 

zvratky nemohly proniknout do plic vdechnutím. Jakmile zvracení přestane, uložte postiženého do stabilizované polohy s 

nohama mírně vyvýšenýma. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. 

 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky  

Při správném zacházení a správném použití nezpůsobuje produkt podle našich zkušeností a na základě nám předložených 

informací žádné škody na zdraví. 
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4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření  

Bez dalších zvláštních opatření 

Další podrobnosti o poskytnutí  první pomoci, zejména ve vážnějších  případech poškození zdraví, může ošetřující lékař konzultovat               

s Toxikologickým      informačním střediskem Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2 ,        telefon (24 hodin denně) 224 91 92 93, 224 91 54 02 

 

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

 

5.1 Hasící látky:  

Vhodné hasící látky: Těžká, střední, lehká vzduchomechanická pěna, hasicí prášek B, C, CO2, případně písek nebo zemina.  

Nevhodné hasící látky: Proud vody (použít pouze na chlazení).  

 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi  

Nebezpečné zplodiny hoření: kouř, oxidy uhlíku. 

5.3 Pokyny pro hasiče  

Ochranný oblek proti sálavému teplu. Zásahové jednotky vystavené kouři nebo parám musí být vybaveny prostředky pro 

ochranu dýchání a očí. Při zásahu v uzavřených prostorách je nutno použít izolační dýchací přístroj. Zabránit úniku 

použitých hasicích prostředků do kanalizace a vodních zdrojů.   

 

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 

 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy  

Zabránit znečištění oděvu a obuvi produktem a kontaktu s kůží a očima. Použít vhodný ochranný oděv, znečištěný oděv  

vyměnit. 

Zákaz manipulace s otevřeným ohněm, zákaz kouření.  

Větší úniky mohou být pokryty pěnou, pokud je to možné, z důvodu omezení tvorby par a aerosolů. Zajistit odvětrání 

zasaženého místa. Všechny osoby, nepodílející se na záchranných pracích, vykázat do dostatečné vzdálenosti. 

Osobní ochrana viz ODDÍL 8. 

 

6.2 Opatření pro ochranu životního prostředí  

Zabránit rozšíření úniku a vniku do kanalizací, podzemních a povrchových vod a zeminy, nejlépe ohraničením prostoru 

(hrázky, norné stěny, uzavření kanálových vpustí). Uvědomit příslušné orgány. 

 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění  

V případě úniku lokalizovat, a pokud je to možné, produkt odčerpat nebo mechanicky odstranit, stáhnout z povrchu vod. 

Zbytky nebo menší množství nechat vsáknout do vhodného sorbentu (Vapex, Chezacarb, piliny, písek) a umístit do 

vhodných popsaných nádob k předání pro další zpracování nebo zneškodnění v souladu s platnou legislativou pro odpady. 

Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle ODDÍLU 13. 

 

 6.4. Odkaz na jiné oddíly ODDÍL 7, 8 , 9 a  13.  

 

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 

 

Doporučená teplota při manipulaci a skladování 25oC. Udržovat  dostatečnou vzdálenost od zápalných zdrojů. 

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení  

Při manipulaci je třeba dodržovat běžná protipožární opatření. Zákaz manipulace s otevřeným ohněm, zákaz kouření. Při 

manipulaci dodržovat  místní podnikové předpisy a nařízení. 

Chránit se proti potřísnění kůže a očí. Při manipulaci s těžkými obaly použít vhodné manipulační prostředky a vyloučit 

možnost rozlití a následného uklouznutí. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. dodržovat pravidla osobní  hygieny. Skladovat 

mimo dosah potravin, nápojů a krmiv.  

 

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí  

Skladovat v těsně uzavřených obalech na místech chráněných proti dešti, prachu, horku, přímému slunečnímu světlu a 

jiným povětrnostním vlivům. Skladovat v dostatečně větraném prostředí. Z důvodu nebezpečí uklouznutí  zabraňte 

rozsypání nebo rozlití produktu.  

 

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití  

Část použití zmíněna viz ODDÍL 1.2. Žádná další použití nejsou vyhrazena. 
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ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 

 

8.1 Kontrolní parametry: nejsou 

 DNEL Údaje nejsou k dispozici. 

 PNEC Údaje nejsou k dispozici. 

Další upozornění: Jako podklad sloužily listiny platné při zhotovení tohoto bezpečnostního listu. 

8.2 Omezování expozice  

Všeobecná ochranná a hygienická opatření:  

Dodržování obecných bezpečnostních a hygienických opatření, nejíst, nepít, nekouřit. Dbejte na dobré větrání, zabraňte 

tvorbě aerosolů. Dbejte, aby nedošlo k potřísnění roztaveným horkým materiálem. 

Ochrana očí a obličeje: 

Pokud je při manipulaci pravděpodobné zasažení očí musí být použity vhodné ochranné brýle, případně obličejový štít 

pro ochranu proti vystříknutí.  

Ochrana kůže: 

 Při znečistění pokožky ji důkladně omýt teplou vodou a mýdlem preventivně ošetřit reparačním krémem.  

Ochrana rukou: Pokud je při manipulaci pravděpodobný kontakt s pokožkou musí být použity ochranné rukavice 

odolné ropným látkám testované dle EN374, nejlépe z nitrilového nebo neoprénového kaučuku. Nevhodný materiál je 

kůže nebo silná látka. 

Doba průniku materiálem rukavic: Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem 

ochranných rukavic  

Jiná ochrana: Vhodný pracovní oděv zvolený s přihlédnutím ke skupenskému stavu , množství a koncentraci 

používaného produktu a podle příslušného pracoviště. 

Ochrana dýchacích cest:  

Není nutná, pokud koncentrace par ve vzduchu nepřekročí koncentrační limity. V případě překročení, resp. při tvorbě 

aerosolu použít únikovou masku s filtrem A, AX (hnědý) nebo jiný vhodný typ proti organickým plynům a parám 

organických látek.  

Omezování expozice životního prostředí:  
Dodržujte podmínky manipulace a skladování. Zajistěte prostory proti únikům do vodních toků, půdy a kanalizace.  

Odkaz na jiné oddíly: ODDÍL 6 a 7. 

 

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech  

 

Vzhled:   skupenství pevné při 20 °C 

Barva: dle standardu 

Zápach (vůně): mírný 

Prahová hodnota zápachu: nestanoveno 

pH: nestanovuje se 

Bod tání/bod tuhnutí: nad 40oC                                      

Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:  nestanoveno 

Bod vzplanutí: nad 120oC              

Rychlost odpařování:  nestanoveno 

Hořlavost (pevné látky, plyny):  po iniciaci hoří    

Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti 

nebo výbušnosti:  

nestanoveno,                                                                                                      

za běžných podmínek manipulace a použití netvoří výbušné páry 

Tlak páry:  tuhá látka  - nestanoveno 

Hustota páry:   nestanoveno 

Relativní hustota: nestanoveno 

Rozpustnost:  nerozpustný ve vodě 

Rozdělovací koeficient:  n-oktanol/voda: nestanoveno 



5 

 

Teplota samovznícení:  nezjištěna  

Teplota rozkladu:  nestanoveno 

  9.2 Další informace 

      Výrobek mísitelný v tucích                

Výrobek neobsahuje PCB, PCT, chlorované uhlovodíky a těžké kovy.  

 

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA 

 

10.1 Reaktivita: Nebezpečí reaktivity nehrozí. 

10.2 Chemická stabilita: Při předepsaném způsobu skladování a zacházení je přípravek stabilní. 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí: Reakce se silnými oxidovadly. 

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit: Přítomnost zdrojů vznícení, styk s otevřeným ohněm, intenzivní zahřívání, 

styk se silnými oxidovadly. Neskladovat s hořlavými materiály, nad rozvody 

vody a kanalizací. 

10.5 Neslučitelné materiály: Silná oxidovadla. 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Za normálního způsobu skladování a použití nevznikají. Při hoření vznik 

oxidů uhlíku. 

 

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

 

Při správném zacházení a správném použití nebyly pozorovány žádné nepříznivé účinky na člověka. 

Látka se nemusí označovat na základě ES směrnic dle posledního platného vydání. 

 

11.1 Informace o toxikologických účincích látky/směsi 

Akutní toxicita:  orální toxicita (potkan) LD50   

dermální toxicita (králík) LD50  

nestanoveno 

nestanoveno 

 

Chronická toxicita: nestanoveno 

 

Žíravost/dráždivost pro kůži: může vyvolat alergickou kožní reakci 

Vážné poškození očí/podráždění očí: může způsobit podtáždění očí 

Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže: může způsobit podráždění dýchacích cest 

Mutagenita v zárodečných buňkách: na základě dostupných údajů se neklasifikuje jako mutagenní, 

komponenty přípravku nejsou mutagenní 

Karcinogenita: na základě dostupných údajů se neklasifikuje jako karcinogenní, 

komponenty přípravku nejsou karcinogenní 

Toxicita pro reprodukci: na základě dostupných údajů se neklasifikuje jako toxický pro 

reprodukci, komponenty přípravku nejsou toxické pro reprodukci 

Toxicita pro specifické cílové orgány – 

jednorázová expozice: 

na základě dostupných údajů se neklasifikuje jako škodlivina pro 

specifické cílové orgány - jednorázová expozice 

Toxicita pro specifické cílové orgány – 

opakovaná expozice: 

na základě dostupných údajů se neklasifikuje jako škodlivina pro 

specifické cílové orgány - opakovaná expozice 

 

 

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE 

 

Při manipulaci podle daných ustanovení se nedostává do odpadních vod 

 

 

12.1 Toxicita  

Akutní toxicita pro vodní prostředí:    nestanoveno   

Chronická toxicita pro vodní prostředí:       nestanoveno  

Toxicita pro půdní mikroorganismy a makroorganismy:   nestanoveno  

12.2 Výsledky posouzení PBT a vPvB:     nepředpokládá se na základě složení 

12.3 Další údaje    

za normálního použití se výrobek neshromažďuje v prostředí a nejsou  očekávány problémy. Výrobek nesmí znečistit 

vodní zdroje, kanalizace a zeminu. 

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 
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13.1 Metody nakládání s odpady 

Zamezte vzniku odpadů nebo pokud je to možné zajistěte minimalizaci odpadů. 

Odpad by se neměl odstraňovat uvolněním do kanalizace. 

Odpad by se neměl odstraňovat společně s odpady z domácnosti. 

Způsoby zneškodňování výrobku: Odpad, znehodnocený výrobek nebo nevyužité zbytky předat osobě s oprávněním k 

nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění o odpadech za účelem využití nebo zneškodnění. 

Doporučený způsob odstranění odpadu: spalování. 

Dle Katalogu odpadů může vyhovovat kritériím pro nebezpečný odpad. Kód odpadu: N 13 08 99, v sorbentu: N 15 02 02  

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Obaly řádně vyprázdněné odevzdat na sběrné místo nebezpečných 

odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládat na místě určeném obcí nebo předat osobě s oprávněním k nakládání s odpady.  

Právní předpisy o odpadech: Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a související prováděcí vyhlášky a nařízení.  

Za konečná rozhodnutí o vhodné metodě nakládání s odpady, v souladu s místními, vnitrostátními a Evropskými právními 

předpisy, a o možném přizpůsobení místním podmínkám zůstává zodpovědná osoba nakládající s odpady. 

 

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU 

 

 Pojmenování nebo označení podle RID/ADR/IMDG/ICAO/IATA/ 

14.1 Číslo OSN: Není hodnoceno jako nebezpečné zboží ve smyslu 

přepravních předpisů. 

14.2 Náležitý název OSN pro zásilku: není 

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: není 

14.4 Obalová skupina: není 

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: 

14.6 Látka znečišťující moře: 

není 

ne 

14.7 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: nejsou 

14.8 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a 

předpisu IBC 

nedá se použít 

 

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH 

 

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi 

Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES)č. 1907/2006. 

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti: nebylo provedeno 

 

 

 

 

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE 

 

16.1 Seznam všech použitých H-vět a P-vět podle Nařízení (ES) č. 1272/2008:  

H-věty  H315 

H317  

H319  

H335 

H413 

Dráždí kůži. 

Může vyvolat alergickou kožní reakci. 

Způsobuje vážné podráždění očí. 

Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy. 

 P-věty  P273   

P280  

P301+P315 

P305+351+338  

P333+313 

  

P337+313 

 

P391 

P501 

P101 

P102 

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

Používejte ochranné rukavice. 

PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout 

snadno. Pokračujte ve vyplachování.  

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou  

pomoc/ošetření 

Uniklý produkt seberte.  

Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. 

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 

Uchovávejte mimo dosah dětí. 

 

16.3 Zkratky a akronymy: 

BL  Bezpečnostní list  

CLP  Nařízení o klasifikaci, označování a balení; nařízení (ES) č. 1272/2008 

číslo CAS Číslo „Chemical Abstracts Service” (nepřekládá se) 
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DNEL  Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům 

DSD  Směrnice o nebezpečných látkách 67/548/EHS 

LD50 Letální dávka, která způsobí smrt u 50% testované populace (střední letální dávka) 

PBT  Perzistentní, bioakumulativní a toxická látka 

PCB Polychlorované bifenyly 

PCT Polychlorované terfenyly 

PNEC  Odhad koncentrace, při které nedochází k nežádoucím účinkům 

REACH  Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek Nařízení (ES) č. 1907/2006  

vPvB  Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní 

 

16.4. Pokyny na provádění školení: 

S tímto bezpečnostním listem musí být seznámení všichni relevantní pracovníci. Pokud vyžaduje specifikace 

pracoviště je nutno vypracovat vlastní podrobnější bezpečnostní předpisy (viz zákonné požadavky) 

 

16.5 Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostních listů: 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH), Směrnice Rady 67/548/EHS ve znění pozdějších  

předpisů, údaje o jednotlivých komponentách produktu od výrobců, databáze nebezpečných látek. 

 

16.6 Informace o změnách  

Změna byla provedena na základě platnosti Nařízení komise (EU) č. 453/2010.  

 

Prohlášení 

Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listě se týkají pouze uvedeného výrobku a odpovídají našim současným znalostem 

a zkušenostem. Předpokládá se, že výše uvedené informace jsou správné. Neznamená to však, že jsou kompletní a měly by 

sloužit jen jako vodítko. 

Tento bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 

Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. Za správné zacházení s 

výrobkem podle platné legislativy odpovídá uživatel. 

 


