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Název výrobku:     O X I D   CH R O M O V Ý 
 

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU  
1.1 Identifikace látky nebo přípravku:  
 Obchodní název OXID CHROMOVÝ 
 Další názvy látky nebo přípravku kysličník chromový, kyselina chromová bezvodá  
 Číslo CAS: 1333-82-0 
 Číslo ES:  215-607-8 
1.2     Použití látky nebo přípravku:                          povrchová úprava kovů, konzervace dřeva 
1.3 Identifikace společnosti nebo podniku: 
 Jméno nebo obchodní jméno: Ing. Josef Kořínek 
 Místo podnikání nebo sídlo: Dobrovského 463, 563 01 Lanškroun,Česká republika 
 Identifikační číslo: 17045941 
 Telefon: +420/465 321 220,465 321 223, 602 343 341 
 Fax: +420/465 321 036 
 Odborně způsobilá osoba odpovědná za bezpečnostní list: korinek@korinek.cz 
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace : Distributor (nepřetržitě): +420/602 343 341 
 Toxikologické  informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 
 tel.: pro ČR (24 hod/den): +420/224 919 293, 224 915 402, 224 914 575 
 

2. IDENTIFIKACE RIZIK 
2.1 Klasifikace látky nebo přípravku podle zákona: 
 Nejzávažnější nepříznivé účinky:  
 Označení nebezpečnosti: Oxidující, Vysoce toxický, Toxický, Žíravý, Nebezpečný pro životní 

prostředí 
 R-věty: 
 Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem. 
 Může vyvolat rakovinu. 
 Může vyvolat poškození dědičných vlastností. 
 Možné nebezpečí poškození reprodukčních schopností. 
 Vysoce toxický při vdechování. 
 Toxický při styku s kůží a při požití. 
 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. 
 Způsobuje těžké poleptání. 
 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží. 
 Vysoce toxický pro vodní organismy. 
 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 
 
 Klasifikace: 
 O; R9 
 Karc.kat. 1; R45 
 Mut. kat. 2; R46 
 Repr.kat.3; R62 
 T+; R26 
 T; R24/25-48/23 
 C; R35 
 R42/43 
 N; R50-53 
 Produkt je klasifikován jako nebezpečný. 
          Látka je uvedena v seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných látek podle přílohy č. 1 k            
          vyhlášce č. 369/2005 Sb.  
 
 
 
 



 
BEZPEČNOSTNÍ LIST  
podle nařízení (ES) č. 1907/2006 

Datum vydání: 10. 11. 2005 Datum revize: 16.6.2008   Strana 2/8 
2.2  Zvláštní upozornění na nebezpečí pro člověka a životní prostředí: 
Produkt má leptavé účinky v suchém i mokrém stavu. Styk velmi malých množství prachu nebo mlhy 
s očima vede rychle k těžkým popáleninám. Kontakt s pokožkou může způsobovat popáleniny, vznik vředů a 
hnisání poraněné pokožky. Může být příčinou senzibilace při styku s kůží. 
Jedovatý při požití. Požití může způsobit popálení trávicího traktu a systemické poruchy. 
Při vdechování může vyvolat rakovinu. Vdechování může způsobit poleptání dýchacího traktu, může vést 
k hnisání nosní sliznice. Dlouhodobé nebo opakované vdechování může vést k perforaci nosní přepážky. 
Rozpustné soli Cr (VI) jsou při přímém kontaktu absorbovány pokožkou a sliznicemi. Může být příčinou 
systemické otravy s následným poškozením ledvin a jater. 
Silně oxidační v pevném skupenství i roztoku. 
 
3.  SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH 
3.1   Chemická charakteristika: 
Vzorec  CrCO3 
Molekulová hmotnost 99,99 
 
3.2 Nebezpečné složky 
Číslo ES Číslo CAS Název Množství Klasifikace látky nebo přípravku 

podle zákona 
215-607-8 
 
 
 
231-665-7 

1333-82-0 
 
 
 
7681-38-1 

oxid chromový 
 
 
 
hydrogensíran sodný 

>99,7 % 
 
 

0,1 % 

O, Carc. Cat. 1, Muta. Cat. 2, Repr. 
Cat. 3, T+, T, C, N 
R9-45-46-62-26-24/25-48/23-35-42/ 
43-50-53 
Xi R41 
 

Plné znění uvedených R-vět najdete v odstavci 16. 
 
Indexové č.: 024-001-00-0 
 

4.  POKYNY PRO PRVNÍ POMOC  
4.1     Všeobecné pokyny: 
Projevují-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybností nebo nehody vyhledejte lékařskou pomoc a 
poskytněte lékaři informace z bezpečnostního listu. Ve všech případech zajistit postiženému duševní klid a 
zabránit prochlazení. Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte 
lékařskou pomoc. 
Postižený nedýchá: je nutné okamžitě provádět umělé dýchání. 
Zástava srdce: je nutné okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce. 
Bezvědomí: je nutné postiženého uložit a transportovat ve stabilizované poloze na boku. 
 
4.2     Při nadýchání:  
Postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Převlékněte postiženého v případě, že byl produktem zasažen oděv. 
Zajistěte postiženého proti prochladnutí. Podle situace lze doporučit výplach ústní dutiny, případně nosu 
vodou. Přivolejte lékaře. 
 
4.3    Při styku s kůží:   
Ihned svlečte potřísněné šatstvo; před mytím nebo v jeho průběhu sundejte prstýnky, hodinky, náramky, 
jsou-li v místech zasažení kůže. Postižené místa na kůži okamžitě opláchnout velkým množstvím vlažné 
vody. Oplach provádějte nejméně 20 min. Po opláchnutí vodou aplikujte inaktivační roztok: 
> 10% roztok kyseliny askorbové- podpora redukce látky 
> EDTA (ethylendiaminotetraoctová kyselina), 10% roztok – snadnější odstranění krust a příškvarů 
Poleptané části kůže překryjte sterilním obvazem. Přivolejte lékaře. 
   
4.4 Při zasažení očí:  
Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Okamžitě začněte vyplachovat oči při 
otevřených víčkách směrem od vnitřního koutku k vnějšímu proudem pitné vody po dobu nejméně 15 minut. 
V žádném případě neprovádějte neutralizaci!Okamžitě přivolejte lékaře. K vyšetření musí být odeslán každý 
i v případě malého zasažení. Ve výplachu pokračujte i během transportu postiženého. 
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4.5       Při požití:  
V žádném případě nevyvolávat zvracení. Hrozí perforace jícnu a žaludku. Pokud postižený zvrací 
samovolně, dbejte, aby nedošlo ke vdechnutí zvratků. Okamžitě vypláchněte ústní dutinu vodou. Podejte 
vypít 2-5 dl chladné vody. Nepodávejte nic ústy, pokud je postižený v bezvědomí, nebo má-li křeče. 
Okamžitě přivolejte lékaře. 
Podejte postiženému vypít: 
> roztok kyseliny askorbové, 5 – 10 g/2 dcl (nikoliv v šumivé formě) – podpora redukce látky 
Opakované dávky mohou být podávány, jestliže příznaky otravy přetrvávají. Množství a doba užívání závisí 
na prudkosti otravy. 
 
5.       OPATŘENÍ PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU 
5.1     Vhodná hasiva: 
Látka není hořlavá. Hasící prostředky volte podle charakteru požáru. 
Pokud je to možné, odstraňte materiál z prostoru požáru. Ochlazujte nádoby s produktem vodní sprchou 
nebo mlhou. 
 
5.2     Zvláštní nebezpečí: 
Rozklad nastává od teploty: 196°C – uvolňuje kyslík (O2) 
Při podmínkách normálního používání nebyl zjištěn vznik nebezpečných produktů rozkladu. 
Tento produkt může působit jako oxidační činidlo vyvolávající nebo podporující uvolňování organických a 
jiných snadno oxidovatelných látek. Styk se snadno oxidovatelnými, organickými nebo jinými hořlavými 
látkami může vést ke vznícení, silnému spalování nebo explozi. 
 
5.3     Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: 
Nevstupovat do prostoru požáru bez odpovídajícího ochranného oblečení a nezávislého dýchacího přístroje. 
 
6.       OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 
6.1     Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:  
Musí být zabráněno přímému kontaktu s produktem. Použijte osobní ochrannou výstroj. 
Minimalizujte prašnost. Větrejte uzavřené prostory. Odstraňte všechny možné zdroje vznícení. 
Zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm. Místo úniku označte a izolujte. Udržujte nepovolané osoby 
mimo zasaženou oblast. O havárii uvědomte místní nouzové středisko (policie, hasiči). 
 
6.2     Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: 
Zabraňte úniku produktu do životního prostředí, vodních zdrojů, kanalizace nebo do půdy. Pokud se produkt 
dostal do vod, kanalizace nebo půdy, informujte příslušné orgány zabývající se ochranou životního 
prostředí. 
 
6.3     Doporučené metody čištění a zneškodnění: 
Sesbírejte mechanicky. Minimalizujte prašnost. Shromážděte do vhodného označeného kontejneru pro další 
zpracování nebo likvidaci. 
Materiál vhodný k ošetření znečištěných ploch: roztok síran železnatého, roztok metasiřičitanu  
sodného – podpora redukce látky. 
Úprava pH: roztok louhu, roztok uhličitanu sodného. 
 
6.4    Další pokyny: 
Ostatní viz. body 8 a 13.  
 
7.        ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 
7.1      Pokyny pro zacházení: 
Opatření pro bezpečné zacházení: 
Při práci není dovoleno pít, jíst a kouřit a je nutno zachovávat pravidla osobní hygieny. Používejte osobní 
ochranné pomůcky (viz bod 8). Zajistěte dobré větrání pracoviště. Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly. 
Zamezte styku s kůží a očima. 
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Opatření k ochraně proti požáru a výbuchu: 
Skladujte z dosahu: zdrojů zapálení (otevřený oheň, jiskry, horké plochy). 
Sklady musí splňovat požadavky požární bezpečnosti staveb a elektrická zařízení vyhovovat platným 
přepisům. 
 
7.2      Pokyny pro skladování: 
Požadavky na skladovací prostory a nádoby: 
Skladujte na čistém, suchém, dobře větraném místě. Uchovávejte v těsně uzavřených obalech. Skladujte 
z dosahu: přímého slunečního záření, snadno oxidovatelných materiálů. 
 
Pokyny ke společnému skladování: 
Skladujte z dosahu: potravin a nápojů, krmiv. 
 
8.        OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 
8.1     Expoziční limity: 
Doporučené monitorovací postupy 
 PEL (ČR) = 0,05 mg/m3 
 NPK-P (ČR) = 0,1 mg/m3 
 Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných 
 pomůcek stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví 
 pracovníků. 
 
8.2     Omezování expozice: 
Ochrana dýchacích cest: 
Při možnosti nadýchání použijte ochrannou masku s vhodným ochranným filtrem. Typ: P3 
 
Ochrana rukou: 
Ochranné rukavice. 
Vhodný materiál: PVC (Polyvinylchlorid). Gumové rukavice. 
 
Ochrana očí: 
Prachotěsné ochranné brýle. 
 
Ochrana kůže: 
Ochranný pracovní oděv a obuv. Znečištěné kusy oděvu je nutné před opětovným použitím znovu vyprat. 
 
Technická a hygienická opatření: 
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete vhodným 
reparačním krémem. 
Tam, kde existuje nějaká možnost zasažení zaměstnanců, je vhodné pro poskytnutí první pomoci zřídit 
v pracovní oblasti fontánku na výplach očí a bezpečnostní sprchu (minimálně vhodný výtok vody). 
Zajistěte dobré větrání pracoviště. Především musí být zajištěna prevence proti vystavení karcinogenním 
látkám. U částečně otevřeného systému výroby a manipulace je vhodné zavést odsávací systém ventilace. 
 
Omezování expozice životního prostředí: 
Dodržujte podmínky manipulace a skladování, zejména zajistěte prostory proti únikům do vodních toků, 
půdy a kanalizace. 
 
9.           FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
9.1        Obecné informace: 
Skupenství: pevný 
Barva: tmavě červený 
Zápach (vůně): bez zápachu 
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9.2       Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí: 
      Poznámka 
hodnota pH (při 20°C):   ~ 1         10 g/l  
Bod tání / rozmezí bodu tání:  196°C 
Bod varu / rozmezí bodu varu:  > 230°C 
 
Hořlavost: 
      tuhá látka:    nehořlavý 
 
Oxidační vlastnosti: 
Silně oxidační v pevném skupenství i roztoku. 
Hustota (při 20°C):    2,7 g/cm3 
Rozpustnost ve vodě:     62,5 % hm. 
 
10.       STÁLOST A REAKTIVITA 
10.1      Podmínky, kterým je třeba zamezit: 
Při předepsaném způsobu skladování a manipulace je produkt stabilní. 
 
10.2      Materiály, kterých je třeba se vyvarovat: 
Zabraňte styku s: organickými materiály, materiály schopnými oxidace, oleji, mazadly. 
Silně oxidační v pevném skupenství i roztoku. Styk se snadno oxidovatelnými, organickými nebo jinými 
hořlavými látkami může vést ke vznícení, silnému spalování nebo explozi. 
 
10.3       Nebezpečné produkty rozkladu: 
Při podmínkách normálního používání nebyl zjištěn vznik nebezpečných produktů rozkladu. 
Při teplotách nad 196°C vzniká kyslík (O2), Oxid chromitý. Jiné oxidy chromu. 
 
11.       TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 
11.1      Akutní toxicita: 
LD50, orálně: potkan 52 mg/kg 
LD50, dermálně: králík 57 mg/kg 
LC50, inhalačně, pro aerosoly nebo částice: potkan 0,217 mg/kg/4hod. 
 
Dráždivost a žíravost: 
Produkt má leptavé účinky v suchém i mokrém stavu. 
kožní dráždivost: králík – dráždivý 
 
Senzibilizace: 
Může být příčinou senzibilizace při styku s kůží. 
 
Účinky po opakované nebo déletrvající expozici: 
Dlouhodobé nebo opakované vdechování může vést k: chronické podráždění očí, záněty kůže, perforaci 
nosní přepážky. 
 
Karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukční: 
Při vdechování může vyvolat rakovinu. Kategorie 1 (EU): Působí u lidí rakovinotvorně. 
kategorie 2 (EU): Dědičná změna u lidí může být vážná. 
Kategorie 3 (EU): Látky, které pro možné omezení rozmnožování (plodnosti) u člověka vyvolávají obavu. 
 
Zkušenosti u lidí: 
Rozpustné soli Cr (VI) jsou při přímém kontaktu absorbovány pokožkou a sliznicemi. 
Kontakt s pokožkou může způsobovat popáleniny, vznik vředů a hnisání poraněné pokožky. 
Styk velmi malých množství prachu nebo mlhy s očima vede rychle k těžkým popáleninám. Vnikne-li 
produkt do očí, hrozí poškození až ztráta zraku. 
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Požití může způsobit popálení trávicího traktu a systemické poruchy. Může způsobit: poškození jater, 
poškození ledvin. 
Vdechování může způsobit poleptání dýchacího traktu, může vést k hnisání nosní sliznice. 
  
12.         EKOLOGICKÉ INFORMACE 
12.1       Ekotoxicita: 
Toxicita pro ryby:  sladkovodní ryby 11 druhů: 580-8120 ppm/96hod. 
Toxicita pro bezobratlé: sladkovodní korýši 4 druhy: 7550-39000 ppm/48hod. 
Toxicita pro mikroorganismy: Pseudomonas fluorescens: EC50 = 500 mg/l/24hod. 
 
Dostane-li se produkt do přírodních vod obsahujících organické látky, dochází k jeho redukci a vysrážení. 
Cr(VI) -> Cr (III) -> Cr(OH)3 
 
12.2        Bioakumulační potenciál: 
Běžně se vykytuje ve vodních organismech. Akumuluje se v přijatelném rozsahu. Nejsou důkazy o tom, že 
by docházelo k hromadění látky v potravním řetězci (půda-rostliny-zvířata). 
 
12.3        Doplňkové údaje: 
Zabraňte úniku produktu do životního prostředí, vodních zdrojů, kanalizace nebo do půdy. Toxicita obvykle 
roste s klesající tvrdostí vody a se zvyšující se teplotou. 
 
13.        POKYNY K LIKVIDACI 
13.1      Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku: 
podpora redukce látky: roztok síran železnatého, roztok metasiřičitanu sodného. 
Úprava pH: roztok louhu, roztok uhličitanu sodného. 
Při likvidaci zbytků produktu a jeho odpadů je nutno postupovat v souladu se zákonem o odpadech, ve znění 
všech prováděcích předpisů (vyhláška, kterou se stanoví Katalog odpadů; vyhláška o podrobnostech 
nakládání s odpady). Zatřídění podle Katalogu odpadů je možno provádět na základě vlastností odpadu 
v době jeho vzniku. 
 
13.2    Vhodné metody odstraňování znečištěných obalů: 
Se znečištěnými obaly je nutno zacházet jako s produktem. 
 
14.      INFORMACE PRO PŘEPRAVU 
Pozemní přeprava (ADR/RID): 
UN číslo:    1463 
ADR/RID-třída nebezpečnosti:  5.1 
Klasifikační kód:    OTC 
Výstražná tabule 
     Identifikační číslo nebezpečnosti: 50 
Bezpečnostní značka:   5.1+6.1+8 
ADR/RID-obalová skupina:  II 
Omezené množství (LQ):  LQ11 
 
Pojmenování látky pro přepravu 
     OXID CHROMOVÝ, BEZVODÝ 
 
Další příslušné údaje (Pozemní doprava) 
      Zvláštní ustanovení:  510 
      Přepravní kategorie:  2 
 
15.      INFORMACE O PŘEDPISECH 
Označení 
        Symboly nebezpečnosti: O – oxidující; T+ - vysoce toxický; N – Nebezpečný pro životní prostředí 
 
 
 



 
BEZPEČNOSTNÍ LIST  
podle nařízení (ES) č. 1907/2006 

Datum vydání: 10. 11. 2005 Datum revize: 16.6.2008   Strana 7/8 
 
 

                                      
    O – Oxidující           T+ - Vysoce toxický      N – Nebezpečný pro životní prostředí 
 
Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě 
 oxid chromový 
 
R-věty 
 45  Může vyvolat rakovinu. 
 46  Může vyvolat poškození dědičných vlastností. 
 09  Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem. 
 24/25 Toxický při styku s kůží a při požití. 
 26  Vysoce toxický při vdechování. 
 35  Způsobuje těžké poleptání. 
 42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží. 
 48/23 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici  
   vdechováním. 
 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé 
   účinky ve vodním prostředí. 
 62  Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti. 
 
S-věty 
 53  Zamezte expozici – před použitím si obstarejte speciální instrukce. 
 45  V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou 
   pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). 
 60  Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. 
 61  Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo  
   bezpečnostní listy. 
 
Doplňkové informace k označení 
 Označení ES. 
 Pouze pro profesionální uživatele. 
 
Specifická ustanovení, týkající se ochrany osob nebo životního prostředí 
Jiné předpisy: 
Látka CMR: 
REACH: Látka je uvedena v seznamu nebezpečných látek, přípravků a předmětů S OMEZENÍM výroby, 
uvádění na trh a používání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických látek. 
Látka je uvedena ve Vyhlášce č. 221/2004 Sb. ze dne 14. dubna 2004, ve znění pozdějších předpisů, kterou 
se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění 
na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno. 
 
Národní předpisy týkající se ochrany osob nebo životního prostředí 
Vnitrostátní právní předpisy: 
Ochrana osob: 
> Zákoník práce 
> Zákon o ochraně veřejného zdraví 
> Vyhláška, 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. 
> Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro 
vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 
> Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
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Ochrana životního prostředí: 
> Zákon o ochraně ovzduší 
> Zákon o odpadech 
> Zákon o vodách 
 
 
16.        DALŠÍ INFORMACE 
16.1      Plné znění R-vět vztahujících se k odstavci 2 a 3 
 09  Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem. 
 24/25 Toxický při styku s kůží a při požití. 
 26  Vysoce toxický při vdechování. 
 35  Způsobuje těžké poleptání. 
 41  Nebezpečí vážného poškození očí. 
 42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží. 
 45  Může vyvolat rakovinu. 
 46  Může vyvolat poškození dědičných vlastností. 
 48/23 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici  
   vdechováním. 
 50  Vysoce toxický pro vodní organismy. 
 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé 
   účinky ve vodním prostředí. 
 53  Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 
 62  Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti. 
 
16.2     Jiné údaje 
Pokyny pro školení: 
Pracovníci, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými látkami, musí být v potřebném rozsahu seznámeni 
s účinky těchto látek, se způsoby jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními, se zásadami první pomoci, 
s potřebnými asančními postupy a s postupy při likvidaci poruch a havárií. 
Osoba, která nakládá s tímto chemickým produktem, musí být proškolena z bezpečnostních pravidel a údaji 
uvedenými v bezpečnostním listu. Osoby přepravující nebezpečné látky musí být seznámeni s pokyny pro 
případ nehody v souladu s předpisy ADR/RID. 
 
Doporučená omezení použití: 
Pouze pro profesionální použití. 
 
Zdroje nejdůležitějších údajů při sestavování  bezpečnostního listu: 
Bezpečnostní list výrobce. Databáze Medis-Alarm. Acta hygienica 1/2001 
 
16.3    Změny oproti předchozí verzi 
Aktualizace dle nové legislativy REACH. 
 
 
 
 
 
 
Uvedené informace vyjadřují současný stav našich znalostí; popisují produkt s ohledem na bezpečnost a 
nemohou být pokládány za garantované hodnoty. 
Příjemce musí na vlastní zodpovědnost dodržovat stávající zákony a předpisy. 

 


