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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1. Identifikátor produktu
Obchodné označenie: Relavit Dry
1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
Identifikované použitia: Oplachovací prostriedok pre umývačky riadu. Len pre profesionálne použitie.
Neodporúčané použitia: Zmes by nemala byť použitá pre žiadny iný účel, než je uvedené vyššie.
1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Výrobca:
Qlean-tec. B.V.
Rendementsweg 24
3641 SL Mijdrecht, Holandsko
Obor poskytujúci informácie:
Tel.: +31 (0)297 274 390 – Fax: +31 (0)297 272 442
e-mail: marketing@qleantec.com
Odborne spôsobilá osoba: Hr. F. Peul
Identifikácia dodávateľa:
Apex Central Europe, s.r.o.
Blučina 627
CZ-664 56 Blučina, Česká republika
Tel.: +420 519 421 726
E-mail: cerna@apexsystems.cz
Kontaktná osoba pre karty bezpečnostných údajov: Hana Černá
1.4. Núdzové telefónne číslo
Národné toxikologické informačné centrum nepretržite tel.: (+ 421) 254 774 166

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Skin Sens. 1; H317
Plný text H-viet je uvedený v oddiele 16.
Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky a účinky na ľudské zdravie a na životné
prostredie: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
2.2 Prvky označovania
Výstražný piktogram:

Výstražné slovo: Pozor
Nebezpečné látky: 5-METHYL-4-ISOTIAZOLIN-3-ON (CAS: 2682-20-4).
Štandardné vety o nebezpečnosti:
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/pár/aerosólov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku
pomoc/starostlivosť.
P362 Kontaminovaný odev vyzlečte.
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Doplnkové pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:
P272 Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
2.3 Iná nebezpečnosť
PBT/vPvB: Neobsahuje žiadne látky PBT, vPvB.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách
3.2 Zmesi
Popis: Zmes obsahujúci nižšie uvedené nebezpečné látky:
Výrobok obsahuje tieto nebezpečné látky:
CAS
EINECS
Registračné číslo

Chemický názov
Klasifikácia podľa 1272/2008

Koncentrácia

68439-51-0
1300-72-7
215-090-9
01-2119513350-56
2682-20-4
220-239-6
-

Lineárne C12-14 alkyl alkoholy, etoxylované, propoxylované
Aquatic Chronic 3; H412

10-30%

Natrium xylensulfonát
Eye Irrit. 2; H319

5-10%

5-METHYL-4-ISOTIAZOLIN-3-ON, M faktor (akútny) = 10
Acute Tox. 4; H302, Acute Tox. 3; H311, Acute Tox. 1; H330, Skin
Corr. 1B; H314, Skin Sens. 1; H317, Aquatic Acute 1; H400

< 0,1 %

Dodatočné upozornenia: Plný text H-viet je uvedený v oddiele 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1 Opis opatrení prvej pomoci
V prípade pochybností alebo ak sa prejavia zdravotné ťažkosti, upovedomte lekára a poskytnite mu
informácie z tohto bezpečnostného listu alebo využite možnosť telefonického kontaktu na Národné
toxikologické informačné centrum (kontakt pozri bod 1.4).
Pri nutnosti lekárskeho vyšetrenia vždy vezmite so sebou originálny obal s etiketou, poprípade
bezpečnostný list danej látky alebo prípravku!
Pri stavoch ohrozujúcich život najskôr vykonávajte resuscitácii postihnutého a zaistite lekársku pomoc.
zástava dychu - okamžite vykonávajte umelé dýchanie
zástava srdca - okamžite robte nepriamu masáž srdca
bezvedomí - uložte postihnutého do stabilizovanej polohy na boku
Pri inhalácii: Zaistite kľud, teplo a čerstvý vzduch. Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc.
Pri kontakte s pokožkou: Kožu dôkladne umyte vodou a mydlom. V prípade akýchkoľvek ťažkostí
vyhľadajte lekársku pomoc.
Pri kontakte s očami: Rýchlo vypláchnite oči veľkým množstvom vody pri otvorených očných viečkach. V
prípade akýchkoľvek ťažkostí vyhľadajte lekársku pomoc.
Pri požití: NEVYVOLÁVEJTE VRACANIE. OKAMŽITE VYPLÁCHNITE ÚSTNU DUTINU VODOU A
DAJTE VYPIŤ 2-5 dl chladnej vody. Nikdy nedávajte tekutinu človeku v bezvedomí. Vyhľadajte lekársku
pomoc.
4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené:
Inhalácia: Pri dlhodobej expozícii alebo za vysokých koncentrácií sú páry alebo plyn škodlivé.
Požití: Nie je známa žiadna špecifická nebezpečnosť pre zdravie.
Kontakt s pokožkou: Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.
Kontakt s očami: Môže spôsobiť dočasné podráždenie očí.
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4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia: Žiadne odporúčania
nie sú poskytnutá, ale môže sa vyskytnúť potreba prvej pomoci pri náhodnej expozícii, vdýchnutí alebo požití
tejto chemikálie.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia
5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky: pena odolná alkoholu, oxid uhličitý, prášok, roztrieštený prúd vody, vodná hmla
Nevhodné hasiace prostriedky: plný prúd vody
5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Prach môže vytvárať výbušnú zmes so vzduchom. Pri požiari vzniká dym, môže dochádzať k vzniku oxidu
uhoľnatého a uhličitého a ďalších toxických plynov.
5.3 Rady pre požiarnikov
Zvláštne ochranné prostriedky pre požiarnikov: Izolačný dýchací prístroj a ochranný odev.
Nádrže s produktom v blízkosti požiaru ochladzovať vodou alebo vodnou hmlou. Pri požiari chemických
produktov dbať mimoriadnu opatrnosť. Zabrániť úniku použitého kontaminovaného hasiaceho prostriedku do
kanalizácie, povrchových a spodných vôd.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
6.1.1 Pre pracovníkov mimo pracovníkov zasahujúcich v prípade núdze:
Zabráňte vdychovaniu pár a kontaktu s pokožkou a s očami. Nepotrebný personál nechať odísť.
6.1.2 Pre pracovníkov zasahujúcich v prípade núdze:
Nezasahovať bez príslušného ochranného vybavenia (pozri oddiel 8). Zabezpečiť dostatočné vetranie.
6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie:
Zabrániť kontaminácii pôdy a úniku do kanalizácie, povrchových alebo spodných vôd. Zabrániť presiaknutiu
(napr. žumpy, záchytné plochy). Pri úniku väčších množstiev či úniku do kanalizácie, pôdy alebo vody
bezodkladne informovať príslušné orgány.
6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie:
Zozbierať prostredníctvom materiálu sajúceho kvapalinu (absorbenty, piesok, kremelina, piliny). Zvyšky rozliatej
kvapaliny spláchnuť veľkým množstvom vody. Zozbieraný materiál zhromaždiť vo vhodných, riadne označených
nádobách a odovzdať na likvidáciu (pokyny pozri oddiel 13).
6.4 Odkaz na iné oddiely
Informácie o bezpečnom používaní, pozri oddiel 7.
Informácie o osobných ochranných prostriedkoch pozri oddiel 8.
Informácie o likvidácii pozri oddiel 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie
7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie:
Nádrž opatrne otvoriť a zaobchádzať s ňou opatrne. Zabrániť zasiahnutiu pokožky a očí. Používať osobné
ochranné prostriedky (pozri oddiel 8). Zabezpečiť dostatočné vetranie.
Znečistený odev pred opätovným použitím vyprať. Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Pred prestávkou a po práci
umyť ruky vodou a mydlom.
7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility
Pokyny pre skladovanie: Skladovať v chladných, dobre prevetrávaných miestnostiach, v originálnych, dobre
uzavretých nádobách. Vyvarovať sa extrémnych teplôt, nenechať zmrznúť. Do skladu nemajú prístup deti a
nepovolané osoby.
Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby: Skladovať len v originálnej nádobe.
7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia: Pozri bod 1.2.
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ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana
8.1 Kontrolné parametre
Zmes neobsahuje látky, pre ktoré existujú expozičné limity pre pracovné prostredie.
8.2 Kontroly expozície
Vhodné technické opatrenia:
Zabezpečiť dostatočnú ventiláciu na pracovisku (miestnym odsávaním alebo účinným celkovým vetraním). Pri
práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Pred prestávkou a po práci umyť ruky vodou a mydlom.
Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Je nutné dodržať obvyklé bezpečnostné predpisy pre zaobchádzanie s chemikáliami.
Znečistené, nasiaknuté časti odevu okamžite vyzliecť.
Znečistené kusy odevu pred opätovným použitím vyprať.
Skladovať oddelene od potravín, nápojov a krmív.
Zabrániť styku s očami.
Preventívna ochrana pokožky masťou.
Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť.
Pred prestávkou a po práci umyť ruky vodou a mydlom.
Osobné ochranné prostriedky:

Ochrana kože:
Ochrana rúk: Ochranné rukavice
Materiál rukavíc musí byť nepriepustný a odolný voči produktu.
Materiál rukavíc: nitrilkaučuk
Odporúčaná hrúbka materiálu: nitrilkaučuk ≥ 0,4 mm
Doba prieniku materiálom rukavíc: Doba prieniku materiálom rukavíc podľa EN 374 časť III nie je v praxi
overená. Odporúča sa preto maximálny čas nosenia zodpovedajúci 50% času prieniku.
Ochrana tela a kože: Pracovný/ochranný odev.
Ochrana očí a tváre: Ochranné okuliare alebo ochranný štít
Ochrana dýchacích ciest: Zaistite dostatočné vetranie.
Kontroly environmentálnej expozície: Dbať na obvyklé opatrenia na ochranu životného prostredia, pozri
bod 6.2.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
Vzhľad:
Skupenstvo:
kvapalina
Farba:
modrá
Zápach:
bez zápachu
Prahová hodnota zápachu:
nestanovené
pH pri 20°C:
7
Teplota topenia/tuhnutia:
nestanovené
Teplota varu:
nestanovené
Teplota vzplanutia:
nepoužiteľné
Rýchlosť odparovania:
nestanovené
Horľavosť:
Produkt nie je horľavý.
Samozápalnosť:
Produkt nie je samozápalný.
Výbušné vlastnosti:
nestanovené
Limity výbušnosti:
Dolný limit:
nestanovené
Horný limit:
nestanovené
Tlak pár:
nestanovené
Hustota pár:
nestanovené
3
Relatívna hustota pri 20°C:
cca 1,02 g/cm
Rozpustnosť vo vode:
Plne rozpustná.
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda: nestanovené
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nestanovené
nestanovené
10 mPa.s (při 20 °C)
odpadá

9.2 Iné informácie: Žiadne.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1 Reaktivita: Produkt nie je reaktívny.
10.2 Chemická stabilita: Za normálnych podmienok použitia je produkt stabilný.
10.3 Možnosť nebezpečných reakcií: Žiadne známe.
10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: Extrémne teploty, zmrznutie.
10.5 Nekompatibilné materiály: Nie sú známe.
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Pri normálnom spôsobe použitia nevznikajú. Pri požiari vzniká dym, môže
dochádzať k vzniku oxidu uhoľnatého a uhličitého.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie
11.1 Informácie o toxikologických účinkoch
Akútna toxicita: Pre zmes nie sú žiadne toxikologické údaje k dispozícii.
Poleptanie kože / podráždenie kože: Na základe dostupných údajov nie sú kritéria pre klasifikáciu splnené.
Vážne poškodenie očí / podráždenie očí: Na základe dostupných údajov nie sú kritéria pre klasifikáciu
splnené.
Respiračná alebo kožná senzibilizácia: Produkt obsahuje malé množstvo senzibilizujúcej látky pre pokožku.
Mutagenita zárodočných buniek: Na základe dostupných údajov nie sú kritéria pre klasifikáciu splnené.
Karcinogenita: Na základe dostupných údajov nie sú kritéria pre klasifikáciu splnené.
Reprodukčná toxicita: Na základe dostupných údajov nie sú kritéria pre klasifikáciu splnené.
Sodium xylensulphonate:
Reprodukčná toxicita – plodnosť: NOAEL > 3000 mg/kg, orálne, potkan
Reprodukčná toxicita – vývoj: NOAEL > 3000 mg/kg, orálne, potkan
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia: Na základe dostupných údajov
nie sú kritéria pre klasifikáciu splnené.
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) opakovaná expozícia: Na základe dostupných údajov nie
sú kritéria pre klasifikáciu splnené.
Sodium xylensulphonate:
NOAEL 763-3534 mg/kg, orálne, potkan
Aspiračná nebezpečnosť: Na základe dostupných údajov nie sú kritéria pre klasifikáciu splnené.

ODDIEL 12: Ekologické informácie
12.1 Toxicita
Nepredpokladá sa, že výrobok predstavuje nebezpečenstvo pre životné prostredie.
Sodium xylensulphonate:
Nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie. Avšak veľké alebo časté úniky môžu byť
nebezpečné pre životné prostredie.
Akútna toxicita - ryba: Nie je považované za toxické pre ryby.
Lineárne C12-14 alkoholy, etoxylované, propoxylované
Akútna toxicita – ryba: LC50, Leuciscus idus (jalec tmavý): > 1 - < 10 mg/l
Akútna toxicita - vodné bezstavovce: EC50, hrotnatka veľká: > 1 - < 10 mg/l
Akútna toxicita – vodné rastliny: EC50: > 1 - < 10 mg/l
Akútna toxicita – mikroorganizmy: OECD 209, EC0: > 100 mg/l
Sodium xylensulphonate:
Nie je považované za toxické pre ryby.
Akútna toxicita – ryba: LC50, 96 hodín, pimales promelas: > 400 mg/l
Akútna toxicita - vodné bezstavovce: EC50, 48 hodín, hrotnatka veľká: > 408 mg/l
Akútna toxicita – vodné rastliny: IC50, 72 hodín, riasy: 310 mg/l
12.2 Perzistencia a degradovateľnosť: Pre tento produkt nie sú k dispozícii žiadne údaje týkajúce sa
rozložiteľnosti.
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12.3 Bioakumulačný potenciál: Žiadne údaje ohľadom bioakumulácie nie sú k dispozícii.
12.4 Mobilita v pôde: Vo vode a v pôde je produkt rozpustný a mobilný.
12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB: Produkt nie je hodnotený ako PBT alebo vPvB.
12.6 Iné nepriaznivé účinky: Žiadne známe.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1 Metódy spracovania odpadu
Produkt:
Odporúčania: Likvidovať ako priemyselný odpad v súlade s miestnymi predpismi. Nepripustiť prienik do
kanalizácie. Nesmie sa odstraňovať spoločne s komunálnymi odpadmi. Odovzdať na odstránenie osobe
oprávnenej na odstránenie odpadu (špecializovanej firme, ktorá má oprávnenie na túto činnosť).
Kontaminované obaly: Likvidovať ako priemyselný odpad v súlade s miestnymi predpismi.
Odporúčanie: Obaly sa môžu po dôkladnom vypláchnutí znovu použiť alebo recyklovať.
Odporúčaný čistiaci prostriedok: Voda.
Právne predpisy o odpadoch: zákon NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Vyhláška MŽP SR 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, v znení
zmien a doplnkov. Vyhláška MŽP SR 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, v znení zmien
a doplnkov.

ODDIEL 14: Informácie o doprave
Výrobok nie je uvedený v medzinárodných predpisoch pre prepravu nebezpečného tovaru
14.1 Číslo OSN:
Odpadá
14.2 Správne expedičné označenie OSN:
Odpadá
14.3 Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:
Odpadá
14.4 Obalová skupina:
Odpadá
14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie:
Odpadá.
14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: Odpadá
14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC:
Nepoužiteľné.

ODDIEL 15: Regulačné informácie
15.1 Nariadenia/ právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného
prostredia
Legislatíva Európskej únie:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 v platnom znení
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 platnom znení
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004, O detergentoch v platnom znení
Legislatíva Slovenskej republiky:
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).
Nariadenie vlády SR č. 300/2007 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou
chemickým faktorom pri práci.
Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou
s karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci.
Zákon NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška MŽP SR 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov
a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel
v regulovaných výrobkoch.
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Označenie obsahu látok podľa nariadenia ES č. 648/2004 (o detergentoch):
Odpadá
15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti: Hodnotenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informácie
Upozornenie na zmeny: Klasifikácia vo zmysle CLP, oddiel 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16.
Skratky a akronymy:
ADR: európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
CLP: Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
DNEL: Odvodená úroveň, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom
EC50: Koncentrácia látky, pri ktorej je zasiahnutých 50% populácie
IC50: Koncentrácia pôsobiaca 50% blokádu
LC50: Koncentrácia potrebná pre usmrtenie 50% testovaných organizmov
LD50: dávka potrebná na usmrtenie 50% testovaných organizmov
LOAEC: najnižšia koncentrácia s pozorovaným nepriaznivým účinkom
LOAEL: najnižšia dávka s pozorovaným nepriaznivým účinkom
NOAEC: koncentrácia bez pozorovaného nepriaznivého účinku
NOAEL: Hodnota dávky bez pozorovaného nepriaznivého účinku
NOEC: Koncentrácia bez pozorovaných účinkov
NOEL: Hodnota dávky bez pozorovaného účinku
OECD: Organization for Economic Cooperation and Development
PBT: Perzistentný, bioakumulatívny a toxický
PNEC: Odhad koncentrácie, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom
vPvB: Veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívny
VOC: Prchavé organické zlúčeniny
Acute Tox. 4: Akútna toxicita, kategória nebezpečnosti 4
Acute Tox. 3: Akútna toxicita, kategória nebezpečnosti 3
Acute Tox. 1: Akútna toxicita, kategória nebezpečnosti 1
Aquatic Acute 1: Nebezpečnosť pre vodné prostredie, akútna nebezpečnosť, kategória 1
Aquatic Chronic 3: Nebezpečnosť pre vodné prostredie, chronická nebezpečnosť, kategória 3
Eye Irrit. 2: Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2
Skin Corr. 1B: Žieravosť/dráždivosť kože, kategória nebezpečnosti 1B
Skin Sens. 1: Respiračná/kožná senzibilizácia, kategória nebezpečnosti 1
Informácie o zdrojoch údajov použitých pri zostavovaní karty bezpečnostných údajov: Platné zákony
a nariadenia, databáze, literatúra a údaje a vlastné testy výrobca.
Plný text štandardných viet o nebezpečnosti použitých v karte bezpečnostných údajov:
H302 Škodlivý po požití.
H311 Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330 Smrteľný pri vdýchnutí.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Pokyny pre školenie: Pred použitím produktu si prečítajte etiketu výrobku a kartu bezpečnostných údajov.
Pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s nebezpečnými látkami a zmesami, musia byť v potrebnom rozsahu
zoznámení s účinkami týchto látok a zmesí, so spôsoby ako s nimi zaobchádzať, s ochrannými opatreniami, so
zásadami prvej pomoci, s potrebnými asanačnými postupmi a s postupmi pri likvidácii porúch a havárií. Osoba,
ktorá nakladá s týmto chemickým produktom, musí byť oboznámená s bezpečnostnými pravidlami a údajmi
uvedenými v karte bezpečnostných údajov. Osoby prepravujúce nebezpečné chemické látky a zmesi musí byť
oboznámené s pokynmi pre prípad nehody v súlade s predpismi ADR / RID.
Iné informácie: Pracovníci prichádzajúci do styku s týmto produktom musí mať prístup k údajom, ktoré sú uvedené
v tejto karte bezpečnostných údajov a musí byť s nimi preukázateľne oboznámení.
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Údaje uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov zodpovedajú našim najlepším vedomostiam, informáciám a
skúsenostiam v čase jeho vydania. Uvedené informácie sú určené len ako návod na bezpečnú manipuláciu s
produktom, jeho použitie, skladovanie, spracovanie, prepravu, likvidáciu a uvoľnenie a nemajú byť považované za
záruku alebo špecifikáciu akosti. Informácie sa vzťahujú len na uvedený špecifický produkt a môžu stratiť platnosť,
ak bude použitý v kombinácii s inými materiálmi alebo v akýchkoľvek výrobcom neurčených procesoch.

