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*ODDÍL 1: Identifikace látky/směsy a společnosti/podniku 
 

1.1 Identifikace látky/směsy a společnosti/podniku 
Identifikátor výrobku: Pelox Protector PT 700 
Další názvy: Nejsou uvedeny 
Registrační číslo REACH: Není aplikováno pro směs 

 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 
Určená použití: Úprava kovových povrchů. 
 Určeno pro odborné/průmyslové použití. 
Nedoporučená použití: Nejsou známy. 

 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 
Výrobce / dodavatel Ing. Zdeněk Jeroušek 
Místo podnikání nebo sídlo: Francouzská 2464, 272 01 Kladno 
Identifikační číslo: 88567265 
Telefon: +420 311 252 708 
Mobil: +420 606 741 541 
E-Mail: jerousek.zdenek@gmail.com 
  
Jméno nebo obchodní jméno odborně způsobilé osoby 
odpovědné za vypracování bezpečnostního listu: 

Ing. Zdeněk Jeroušek 

Mobil: +420 606 741 541 
E-Mail: jerousek.zdenek@gmail.com 

 

1.4 Telefonní číslo na naléhavé situace 
Telefon: +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba) 
Název organizace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ (Klinika nemocí z povolání) 

 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 
 

2.1 Klasifikace látky nebo směsy 
Klasifikace ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/208  

  

GHS08  Nebezpečné pro zdraví 

Acute Tox. 1 H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. 
  
Klasifikace ve smyslu nařízení č. 67/548/EWG nebo směrnice 1999/45/ES  

 
Xn  Zdravý škodlivý 

R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic 
Klasifikace: Směs je klasifikována, jako nebezpečná ve smyslu zákona 350/2011 Sb. - O chemických látkách a směsích. 
 Výrobek musí být označování na základě výpočtové metody 

"Všeobecné zařazení směrnic ES pro přípravky v EU "v posledním platném znění. 
  
2.2 Prvky značení 
Klasifikace ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/208  
Obchodní název: Pelox Protector PT 700 

 

GHS08  Nebezpečné pro zdraví 

Signální slovo: Nebezpečí 
Nebezpečné látky: Nejsou 
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Standardní věty o nebezpečnosti H304   Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. 
Pokyny pro bezpečné zacházení: P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 
 P308+P310 PŘI expozici nebo podezření na ni: 

   Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 
 P331   NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
 P405   Skladujte uzamčené. 
 P501   Odstraňte obsah/obal 
  
2.3 Další nebezpečnost 
  Není známa. 
Výsledky posouzení PBT a vPvB  
PBT: Nepoužitelný  
vPvB: Nepoužitelný 

 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 
 

3.1 Látky 
Chemická charakteristika: Výrobek je látkou. 
  
3.2 Směsi 
Chemická charakteristika: Výrobek není směsí. 

 
Nebezpečné složky 
Identifikace látky Koncentrace/ 

rozmezí  
koncentrace 

Indexové číslo 
 

CAS 
 

EINECS Klasifikace  
podle směrnice  
č. 67/548/EHS 

Klasifikace  
podle nařízení (ES)  

č. 1272/2008 

Paraffinum 
perliquidum 
(parafinový olej) 

100% neevidováno 8042-47-5 232-455-8 
Nejsou žádné požadavky 

na označování vyžadovány  Acute Tox. 1, H304  

 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 
 

4.1 Popis první pomoci 
Všeobecné pokyny: Veškeré kontaminované části oděvu svlékněte. 
Při nadýchání: Zajistěte přísun čerstvého vzduchu nebo kyslíku. Vyhledejte lékařskou pomoc. 

Při bezvědomí uložit a přepravovat ve stabilní poloze na boku. 
Při styku s kůží: Obecně produkt nedráždí pokožku. 

Smyjte vlažnou vodou a mýdlem. 
Při zasažení očí: Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím);  

pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte.  
Při požití: Vypláchneme ústa čistou vodou.  

Nevyvoláváme zvracení. 
Přivolejte lékaře nebo okamžitě postiženého dopravte k lékařskému ošetření. 

 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 
Rizika: Další relevantní informace nejsou k dispozici. 
 Po polknutí následuje zvracení, aspirace do plic, což může vést k chemické pneumonii nebo udušením. 
 
4.3 Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 
Ošetření: Provádět následná pozorování pneumonie a plicního edému. 
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ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 
 

5.1 Hasiva 
Vhodná hasiva: Oxid uhličitý (CO2). Prášek. Voda. 
 Při likvidaci většího požáru použijte proud vody nebo pěnu. 
Nevhodná hasiva: Proud vody. 
  
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 
Specifická nebezpečí při hašení požáru: Oxid uhelnatý CO 
 Oxid uhličitý CO2 
  

5.3 Pokyny pro hasiče 

Ochranné prostředky: Noste kompletní ochranný oděv. 
Dýchací přístroj. 

Další informace: Uzavřené nádoby ochlazujte rozprašováním vody. 
 Zbytky po požáru a kontaminovaná hasicí voda musí být zlikvidována  
 v souladu s platnou legislativou. 
 Pokud je to možné bez rizika, odstraňte kontejnery z ohroženého prostoru. 

 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 
 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 
Opatření na ochranu osob: Zajistěte dostatečné větrání. 
 Použít dýchací přístroj při působení par / aerosolu. 
 Vyvarujte se kontaktu s očima. 
 Zvláštní nebezpečí uklouznutí vlivem unikajícího produktu. 
  
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí 
Opatření na ochranu životního prostředí: Plyny / srazit páry / mlhu proudem vody. 

Nenechte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace.  
Zabraňte vniknutí do podloží. 

  
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 
Čistící metody: Zajistit dostatečné větrání. 

Nechte vsáknout do činidla absorbujícího kapaliny  
(písek, křemelina, absorpční prostředek pro kyseliny, univerzální absorpční prostředek).  
Znečištěný materiál zameťte a přeneste do vhodného kontejneru k odstranění. 
Zachycený materiál zlikvidovat v souladu s platnými předpisy. 

  

6.4 Odkaz na jiné oddíly 

Řiďte se informacemi v dalších oddílech: Informace o bezpečném zacházení viz kapitola. 7 
Další informace o osobní ochraně viz bod. 8 
Informace o likvidaci viz kapitola 13. 

 

*ODDÍL 7: Zacházení a skladování 
 

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení 
Pokyny pro bezpečné zacházení: Zajistěte dostatečné větrání / odsávání na pracovišti. 

Zabránit rozprášení oleje. 
 Nevdechujte výpary / aerosol. 

Vyvarujte se kontaktu s očima. 
Vyvarujte se delšímu nebo opakovanému styku s pokožkou. 

Pokyny k ochraně před požárem  
a výbuchem: 

Tepelné zdroje udržujte mimo dosah. 
Přijmout opatření k zamezení vzniku elektrostatického náboje. 
V prázdných obalech se mohou tvořit hořlavé směsi. 
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7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 
Požadavky na skladovací prostory  
a obaly: 

Jednejte v souladu s požadavky vodního zákona. 
Skladujte odděleně od oxidačních činidel. 
Chránit před horkem a přímým slunečním zářením.  

  

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití 
 Další relevantní informace nejsou k dispozici. 

 

*ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 
 

Technická opatření: Žádné další údaje, viz bod 7. 

8.1 Kontrolní parametry 

Složky s expozicí expozičních limitů: 
olejové mlhy 

NPK (CZ) Krátkodobá expozice: 5 mg/m3 

 Dlouhodobá expozice: 5 mg/m3 
IOELV (EU) Krátkodobá expozice: 10 mg/m3 

DNEL   

Inhalačně: DNEL dlouhodobá expozice: 160 mg aerosolu/m3/8h 
Dermálně: DNEL dlouhodobá expozice: 220 mg/m3/8h 
 PNEC hodnoty: nejsou k dispozici žádné údaje 
  
Doplňující informace: Jako základ se používají informace platné v době psaní tohoto oddílu. 
  

8.2 Omezování expozice 

Pokyny pro vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky: 
Všeobecná ochranná a hygienická opatření: 
Je nutné dodržet obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi. 
Při práci nejezte, nepijte, nekuřte, nešňupejte. 
Nevdechujte plyny/páry/aerosoly. 
Vyvarujte se kontaktu s očima. 
Před pracovní přestávkou a koncem pracovní směny si vždy umyjte ruce. 
Ochrana dechu: 
Ochrana dechu při tvorbě aerosolů nebo mlhy. 
Doporučené filtrační zařízení pro krátkodobé použití:  
Celoobličejová maska s filtrem dle EN 14387 typ A (organické plyny / páry, bod varu> 65 ° C) - zbarveno do hněda. 
Ochrana rukou: 
Pelox® PVC ochranné kyselinovzdorné rukavice. 
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic. 
Ochrana očí: 
Uzavřené ochranné brýle. 
Ochrana těla: 
Nosit oleji odolný oděv. 
Ochranu těla je nutno zvolit podle agresivnosti látky a trvání možné expozice. 

 

*ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 
 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Obecné údaje:  
Skupenství: kapalina 
Vzhled: Bezbarvý; průhledný 
Zápach: slabý 
 jako minerální olej 
Zápachový práh: Neurčeno 
Hodnota pH: neurčeno 
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Změny skupenství:  
Bod tání/tuhnutí: ca -12 oC (DIN/ISO 3016) 
Bod varu: 218 ÷ 800oC 
Bod vzplanutí: 200 oC 
Hořlavost: Není hořlavý 
Pevné skupenství: Nepoužitelné 
Plynné skupenství: Nepoužitelné 
Teplota rozkladu: Nestanoveno 
Samozápalnost: Výrobek/směs není samozápalná 
Výbušnost: Výrobek/směs není výbušný 
Meze výbušnosti:  
Dolní mez: Nepoužitelné 
Horní mez: Nepoužitelné 
Oxidační vlastnosti: Výrobek/látka není klasifikován, jako oxidující 
Tlak páry: <0,1hPa 
Hustota při 20oC: 0,855 ÷ 0,870 g/cm3 
Relativní hustota: Nestanoveno 
Hustota páry (vítr=1): Nestanoveno 
Rychlost odpařování: Nestanoveno 
Rozpustnost ve vodě/mísitelnost s vodou Nerozpustný/málo mísitelný 
 Rozpustný v mnoha organických ředidlech. 
Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda): Nestanoveno 
Viskozita:  
Dynamická: Nestanoveno 
Kinematická při 40 oC: 15 - 16 mm²/s (DIN 51562) 
Ostatní údaje: Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici 

 

*ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 
 

10.1 Reaktivita 

Viz bod 10.3 
10.2 Chemická stabilita 
Podmínky, při kterých je nutné se vyvarovat rozkladu: 
Šok, vyhnout se tření, teplu, jiskrám, elektrostatickému náboji. 
10.3 Možnost nebezpečných reakcí 
Žádné nebezpečné rekce nejsou známy. 
Použité prázdné obaly mohou obsahovat plyny produktu, které tvoří se vzduchem výbušnou směs. 
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 
Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici. 
10.5 Neslučitelné materiály 
Silná oxidační činidla 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 
Oxid uhelnatý (CO) a oxid uhličitý (CO2) 
Oxidy dusíku (Nox) 
Oxidy síry (SOx) 

 

*ODDÍL 11: Toxikologické informace 
 

11.1 Informace o toxikologických účincích 
Akutní toxicita: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
 
LD / LC 50 hodnoty: 

   Parafinový olej 

Orální LD50 > 5000 mg/kg (potkan) 
Dermální LD50 > 2000 mg/kg (králík) 
Inhalační LC50 > 5000 mg/m3 (potkan) 
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Chronická toxicita: 

   Parafinový olej 

 NOAEL (nízká) 1000 mg/kg (králík) 

Orální NOAEL (chronická) > 1200 mg/kg (potkan) 

Dermální NOAEL (nízká-chronická) >= 2000 mg/kg (potkan) 

 
Základní dráždivost: 
na kůži: 

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

na oči: 

citlivost na dýchací cesty: 

zkušenosti s lidmi: 

Doplňující toxikologická upozornění: 
Amesův test: negativní 
 
Produkt poukazuje, na základě výpočtové metody směrnice (ES) č. 1272/2008 (CLP / GHS) na následující nebezpečí. 
Acute Tox. 1 (orální)    
Senzibilita:    Není známé žádné senzibilizující působení. 
Toxicita po opakovaných dávkách  Podle současných znalostí, nejsou známé žádné toxické účinky. 
Působení na CMR:   Podle současných poznatků, nemá žádné známé účinky na CMR. 
Mutagenita v zárodečných buňkách:  Nezařazené 
Karcinogenita:    Nezařazené 
Toxicita pro reprodukci:   Nezařazené 

 

*ODDÍL 12: Ekologické informace 
 

12.1 Toxicita 

Vodní toxicita: 
LC50/96 hod. 
LL50/48 hod. 
NOEL/72 

> 1000 mg/l  (Živorodka komáří (Gambusia affinis)) 
> 100 mg/l  (Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)) (pH 3,7)  
>= 100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata (zelené řasy)) 

12.2  Stálost a rozložitelnost 
Produkt je těžko biologicky odbouratelný. 
12.3  Bioakumulační faktor 
Další relevantní informace nejsou k dispozici. 
12.4  Mobilita v půdě 
Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici. 
Další ekologické informace: 
Chemická spotřeba kyslíku (COD):  Neurčeno 
Biochemická spotřeba kyslíku (BSK)  Neurčeno 
AOX-poznámka:  
Výrobek neobsahuje žádný organicky vázaný halogen, a tudíž nepřispívá k hodnotě AOX vody (DIN EN 1485). 
Všeobecné informace: 
Nenechte uniknout do povrchových vod nebo kanalizace. Zabraňte vniknutí do podloží. 
Třída ohrožení vody 1 (Samo zařazeni): slabě ohrožující vodní zdroje. 
12.5  Výsledky posouzení PBT a vPvB 
PBT:  Nevztahuje se 
vPVB:  Nevztahuje se 
12.6  Jiné nepříznivé účinky 
Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici. 

 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 
 

13.1 Metody nakládání s odpady 

Doporučení: Likvidace v souladu s místními předpisy. 
  V souladu s příslušnými předpisy o likvidaci obalů (Zákon o obalech č.477/2001 Sb.). 
Zařazení do tříd odpadu dle katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) 
13  ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV 
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ODDÍL 14: Informace pro přepravu 
 

14.1 Číslo OSN 
ADR, IMG, IATA odpadá 
14.2 Náležitý název OSN pro zásilku  
ADR, ADN, IMDG, IATA odpadá 
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu  
ADR, ADN, IMDG, IATA  
Třída: odpadá 
14.4 Obalová skupina  
ADR, ADN, IMDG, IATA odpadá 
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí nepoužitelný 
Látka znečišťující ne 
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele nepoužitelný 
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II  
 MARPOL73/78 a předpisu IBC 

Není známo 

Přeprava/další informace nepoužitelný 

 

ODDÍL 15: Informace o předpisech 
 

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH),  
v platném znění 
Označování v souladu s nařízením (ES) 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP), v platném znění 
Piktogramy označující nebezpečí 

 
GHS08 
Signální slovo: Nebezpečí 
Nebezpečné látky: Nejsou 
Standardní věty o nebezpečnosti H304   Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. 
Pokyny pro bezpečné zacházení: P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 
 P308+P310 PŘI expozici nebo podezření na ni: 

   Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 
 P331   NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
 P405   Skladujte uzamčené. 
 P501   Odstraňte obsah/obal 

 
Národní předpisy týkající se ochrany osob nebo životního prostředí 
OCHRANA OSOB 
Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 
Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. 
Zákon o chemických látkách a chemických směsích vč. Prováděcích předpisů č. 350/2011 Sb. 
Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi č. 224/2015 Sb. 
Nařízení vlády č. 93/2012 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
Vyhláška, č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních 
testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem  
a biologickými činiteli. 
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů 
 
Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC), v souladu s REACH, článek 57 
Tato směs neobsahuje žádné „Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC)“, které by podle článku 57 podléhaly dodatečnému schválení. 
Třída ohrožení vody (WGK): 1 – slabě ohrožující vodní zdroje 
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15.2 Posouzení chemické bezpečnosti 
Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno 

 

ODDÍL 16: Další informace 
 

Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listu popisují bezpečnostní požadavky na náš přípravek,  
avšak nezavdávají žádný právní podklad pro jeho nesprávné použití.   
Seznam použitých vět: 
H – věty 
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. 
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 
P308+P310 PŘI expozici nebo podezření na ni: 
   Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 
P331   NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
P405   Skladujte uzamčené. 
P501   Odstraňte obsah/obal 
 
Zpracovatel bezpečnostního listu: 
Ing. Zdeněk Jeroušek Tel.: +420 311 252 708 
Francouzská 2464 GSM: +420 606 741 541 
272 01 Kladno jerousek.zdenek@gmail.com 
 
Legenda ke zkratkám: 
ADR evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (z Accord Dangereuses Route) 
MARPOL znečištění moře (marine pollution)  
IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA Mezinárodní asociace leteckých dopravců (z International Air Transport Association) 
GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií 
EINECS Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek 
ELINCS Evropský seznam oznámených chemických látek 
CAS Jednoznačný numerický identifikátor, používaný v chemii pro chemické látky (z Chemical Abstracts Service) 
NOAEL Žádná pozorovaná úroveň nežádoucího vlivu (No observed adverse effect level) 
DNEL Derived No-Effect Level (REACH) 
PNEC Predicted No-Effect Concentration (REACH) 
LC50 Smrtelná koncentrace látky, která způsobí smrt 50% zvířat po době expozice (z lethal concentration, 50%) 
LD50 Smrtelná dávka látky, která způsobí smrt 50% zvířat po době expozice (z lethal dose, 50%) 
Ox. Liq. 3 Oxidující kapalina, kategorie nebezpečí 3 
Met. Corr.1 Směs korozivní pro kovy,  kategorie nebezpečí 1 
Acute Tox.2 Akutní toxicita,  kategorie nebezpečí 2 
Acute Tox.3 Akutní toxicita,  kategorie nebezpečí 3 
Acute Tox.4 Akutní toxicita,  kategorie nebezpečí 4 
Skin Corr.1A Žíravost pro kůži,  kategorie nebezpečí 1A 
 
Zdroje informací: Tyto informace jsou založeny na informacích předložených dodavateli látek. 
 
* Údaje byly oproti předešlé verzi změněny 
Zveřejnění tohoto bezpečnostního listu nahrazuje všechny předchozí verze pro tento produkt / látka je neplatná.  
Změny v příslušných kapitolách z předchozí verze jsou označeny před daným oddílem *. 
 
Další údaje: 

Údaje v tomto bezpečnostní listu jsou v souladu se současným stavem poznání a v souladu s národními předpisy stejně 
tak, jako s platnými předpisy v Evropské unii.  
Uvedené pracovní podmínky pro užívání přípravku jsou v souladu s našimi poznatky a výsledky kontrol. 
Přípravek se nesmí používat za jiným účelem, než je popsáno v odstavci 1.  
Uživatel je zodpovědný za dodržování všech zákonných předpisů.  
Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listu popisují bezpečnostní požadavky na náš přípravek,  
avšak nezavdávají žádný právní podklad pro jeho nesprávné použití.   
Výslovně upozorňujeme na to, že příjemce je povinen prohlédnout zboží před použitím. 
K využití dat o tomto produktu používejte vždy aktuální verzi bezpečnostního listu. 

 


