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Bezpečnostní list 
V souladu s nařízením REACH (Registrace, hodnocení, povolování a restrikce chemických látek) 

1907/2006/ES článek 31, federální agentura OSHA, WHMIS 
 

Část I  Údaje o látce/směsi a společnosti/podniku 
Distributor Výrobce Zástupce EU 

Název 
Adresa 
 
 
 
 
 
Telefonní číslo 
Číslo faxu 

Beckman Coulter Inc 
250 S Kraemer Blvd.,  
Brea,  
CA  92821 
USA 
  
 
+1-714-961-3659 
+1-714-993-8737 

Název 
Adresa 
 
 
 
Úřední hodiny 
 
Telefonní číslo 
Číslo faxu 
E-mail 

Canterbury Scientific Ltd 
71 Whiteleigh Avenue 
Christchurch, 8011 
NOVÝ ZÉLAND 
 
9:00 až 17:00 místního času 
 
+64 3 343 3345 
+64 3 343 3342 
info@canterburyscientific.com 

Název 
Adresa 
 
 
 
 
Telefonní číslo 
Číslo faxu 
E-mail 

Emergo Europe 
Prinsessegracht 
20 
2514 AP The 
Hague 
Nederland  
+31 (0) 70 345 8570 

+31 70 346 7299 
Europe@emergogro
up.com 

Název výrobku Hladina 1 a 2 kapalné stabilní 
kontroly hemoglobin A1c  

 Výrobní kódy: B12396, B12397 

Použití výrobku Kapalná stabilní matrix lyzátu lidské krve pro použití v diagnostice in vitro jako kontrola kvality materiálu za 
účelem hodnocení systémů laboratorních zařízení/činidel. 
Kontrolní materiály se musí zpracovávat a používat podle návodů k použití, které jsou součástí dodávky 
souprav s kontrolami. 

 

Část II   Údaje o nebezpečnosti 
Popis výrobku Kapalná směs, třešňově červené barvy obsahující lidskou krev 

Klasifikace dle Nařízení (ES) 
č. 1272/2008 

Neuplatňuje se 

Klasifikace výrobku Tyto výrobky neobsahují žádné přísady, které byly označeny jako látky představující zdravotní či fyzická 
rizika v souladu s federální agenturou OSHA (29 CFR 1910.1200), WHMIS a Nařízením (ES) č. 1272/2008 

Pokyny pro první pomoc NEPŘEDPOKLÁDAJÍ SE VÝZNAMNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY NA ZDRAVÍ, POKUD JSOU 
DODRŽOVÁNY DOPORUČENÉ POKYNY K POUŽITÍ. 
Nejsou známy žádné významné účinky nebo kritická rizika. Vyhněte se dlouhodobému kontaktu s očima, 
kůží a oděvem. 
Potenciálně infekční materiál. 

 

Část III  Složení/Informace o složkách 
Chemická skupina Materiál pro kontrolu: kapalný stabilizovaný 

lyzát lidských červených krvinek 
Chemický název Hemoglobin, lidský 

Složky Číslo CAS Rozmezí koncentrací Symbol EEC/R-věty 

Hemoglobin, lidský 9008-02-0 130 – 150 g/l F Neklasifikováno 
Kyanid draselný 151-50-8 <0,008 % T+; R26/27/28, R32 

N; R50/53 

Identita(y) a koncentrace další přísady/přísad je/jsou považovány za obchodní tajemství. 

 

Část IV  Pokyny pro první pomoc 
Při zasažení očí Zkontrolujte a odstraňte kontaktní čočky. Okamžitě vyplachujte oči velkým množstvím vody po dobu 

nejméně 15 minut, občas nadzvedněte horní a spodní víčko. Vyskytne-li se podráždění očí, vyhledejte 
lékařskou pomoc. 

Při styku s kůží V případě kontaktu neprodleně opláchněte kůži velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut a 
odstraňte znečištěný oděv a obuv. Oděv před opětovným použitím vyperte. Boty před opětovným 
použitím důkladně vyčistěte. Vyskytne-li se podráždění kůže, nebo pokud dojde ke kontaktu 
s popraskanou kůží, vyhledejte lékařskou pomoc. 

Při požití 
 

Vypláchněte ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení, pokud to nenařídí lékař nebo jiný zdravotnický 
pracovník. Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. Vyskytnou-li se příznaky, vyhledejte 
lékařskou pomoc. 

Při nadýchání 
 

Přesuňte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, dýchání je nepravidelné nebo při 
zástavě dechu, poskytněte umělé dýchání nebo kyslík proškoleným personálem. Uvolněte těsný oděv, 
jako je límec, kravata, opasek nebo pás. Vyskytnou-li se příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc. 

 

Část V  Opatření pro hasební zásah 
Hořlavost výrobku Tento produkt je nehořlavý. V případě požáru nebo při zahřátí dochází ke zvýšení tlaku a obal 

může prasknout. 
Hasební prostředky V případě požáru použijte vodní sprchu (mlhu), pěnu nebo suché chemické prostředky. 

Nevhodné Nejsou známy 
Zvláštní nebezpečí Pokud došlo k požáru, ihned izolujte prostor vykázáním všech osob z okolí nehody. Nesmí se 

podnikat žádné kroky představující osobní riziko nebo bez vhodného zaškolení. 
Nebezpečné hořlavé produkty Žádné specifické údaje. 
Zvláštní ochranné prostředky 

pro hasiče 
Požárníci musí používat vhodné ochranné prostředky a nezávislé dýchací přístroje (SCBA) 
s celoobličejovou maskou v režimu pozitivního tlaku. 
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Část VI  Opatření v případě náhodného úniku 
Preventivní opatření na 

ochranu osob 
Nesmí se podnikat žádné kroky představující osobní riziko nebo bez vhodného zaškolení. 
Evakuujte osoby z okolního prostředí. Zamezte vstupu nepovolaným a nechráněným osobám. 
Nedotýkejte se ani nepřecházejte přes rozlitý materiál. Použijte vhodné osobní ochranné 
prostředky (viz část VIII). 

Preventivní opatření na ochranu 
životního prostředí 

Zabraňte kontaminaci půdy rozlitým materiálem a úniku rozlitého materiálu do povrchových nebo 
spodních vod. Nepřipusťte vniknutí do kanalizace. Informujte příslušné orgány, pokud výrobek 
způsobil znečištění životního prostředí (kanalizace, vodní toky, zemina nebo vzduch). 

Rozlití malého rozsahu Zastavte únik, pokud je to bez rizika. Přemístěte nádoby z oblasti rozlití. Nařeďte vodou a vytřete, 
nebo nechejte nasáknout do suchého inertního materiálu a umístěte do nádoby určené pro 
likvidaci odpadu. Likvidujte prostřednictvím společnosti s oprávněním pro likvidaci odpadů. 

 

Část VII Zacházení a uchovávání 
Zacházení Použijte vhodné osobní ochranné prostředky (viz část VIII). V místech, kde se s tímto materiálem 

manipuluje, kde se uchovává a zpracovává, je třeba zakázat jíst, pít a kouřit. Pracovníci si před 
jídlem, pitím a kouřením musí umýt ruce a obličej. 

Uchovávání Uchovávejte v souladu s místními předpisy. Uchovávejte v původních obalech chráněných před 
přímým slunečním zářením v suchých, chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od 
neslučitelných materiálů (viz část X) a odděleně od jídla a pití. Podmínky pro skladování musí 
odpovídat těm, jež jsou uvedeny v informacích o použití. Až do použití uchovávejte obal těsně 
uzavřený a utěsněný. Obaly, které byly otevřeny, musí být znovu pečlivě utěsněny a udržovány 
ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Neuchovávejte v neoznačených nádobách. Použijte vhodný 
obal, aby se zabránilo znečištění životního prostředí. 

 

Část VIII Omezování expozice látkou a ochrana osob 
Název výrobku Expoziční limity 
Hladina 1 a 2 kapalné stabilní 
kontroly hemoglobin A1c  

Není stanoveno 

Informace o přijatelných limitech expozice získáte u příslušných místních orgánů. 

Doporučené postupy 
monitorování 

Pokud tento výrobek obsahuje přísady s expozičními limity pro osoby, ovzduší na pracovišti nebo 
biologické monitorování, může se vyžadovat stanovení účinnosti ventilace nebo jiná kontrolní 
opatření nebo nutnost používání ochranných dýchacích prostředků. 

Technická opatření Žádné zvláštní požadavky na větrání. Správné celkové větrání by mělo být dostatečné pro regulaci 
pracovní expozice ve vzduchu obsažených nečistot. Pokud tento výrobek obsahuje přísady 
s expozičními limity pro osoby, používejte jej v uzavřených prostorech, s lokálním odsáváním 
nebo jiným technickým opatřením tak, aby délka expozice pracovníků výrobkem nepřesáhla 
žádné doporučené nebo zákonem stanovené limity. 

 Důkladně si umyjte ruce, předloktí a tvář po každé manipulaci s chemikáliemi, před jídlem, 
kouřením a použitím toalety a na konci pracovního období. K odstranění potenciálně 
kontaminovaných oděvů se musí použít vhodné metody. Oděv před opětovným použitím vyperte. 
Zajistěte, aby v blízkosti pracoviště byla možnost výplachu očí a bezpečnostní sprchy. 

Ochrana osob  
Ochrana dýchacích orgánů Jestliže je na základě hodnocení předpokládaného nebezpečí stanoveno, že je to nutné, použijte 

vhodný, vzduch čistící respirátor nebo respirátor s přívodem vzduchu odpovídající platné normě. 
Výběr respirátoru musí vycházet ze známé nebo předpokládané úrovně expozice, nebezpečnosti 
produktu a bezpečnostních pracovních limitů vybraného respirátoru. 

Ochrana rukou Chemicky odolné, nepropustné rukavice splňující požadavky schválených norem musí být nošeny 
po celou dobu zacházení s chemikáliemi, pokud posouzení rizika naznačuje, že je to nutné. 

Ochrana očí Používejte ochranu očí odpovídající schváleným normám vždy, když hrozí možné nebezpečí, 
abyste zabránili vystavení se postříkání kapalinou, aerosoly či prachem. 

Ochrana kůže Než započnete práci s tímto výrobkem, musíte zvolit osobní ochranné prostředky podle 
prováděného úkolu a přítomných rizik. Tyto musí být schváleny odborníkem. 

Omezování expozice životního  
prostředí 

Je třeba kontrolovat emise z ventilačních a výrobních zařízení, aby se zajistil soulad s požadavky 
právních předpisů na ochranu životního prostředí. V některých případech je nutné použít pračky 
odpadního vzduchu, filtry, nebo provést úpravy výrobních zařízení, aby se emise snížily na 
přijatelnou úroveň. 

 

Část IX  Fyzikální a chemické vlastnosti 
Název výrobku Hladina 1 kapalné stabilní kontroly 

hemoglobin A1c 
Hladina 2 kapalné stabilní kontroly 
hemoglobin A1c 

Skupenství kapalina kapalina 
Barva průsvitná, třešňově červená průsvitná, třešňově červená 

Zápach slabý zápach krve slabý zápach krve 
Práh zápachu neuplatňuje se neuplatňuje se 

pH neutrální neutrální 
Bod tání/tuhnutí neuplatňuje se neuplatňuje se 

Bod varu a rozmezí varu neuplatňuje se neuplatňuje se 
Bod vzplanutí neuplatňuje se neuplatňuje se 

Rychlost odpařování neuplatňuje se neuplatňuje se 
Hořlavost/  

Vyšší/Nižší Hořlavost 
nevztahuje se nevztahuje se 

Tenze par neuplatňuje se neuplatňuje se 
Hustota par neuplatňuje se neuplatňuje se 

Relativní hustota neuplatňuje se neuplatňuje se 
Rozpustnost(i) nevztahuje se nevztahuje se 

Rozdělovací koeficient neuplatňuje se neuplatňuje se 
Teplota samovznícení nevztahuje se nevztahuje se 

Teplota rozkladu neuplatňuje se neuplatňuje se 
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Molekulární vzorec neuplatňuje se neuplatňuje se 
Molekulární hmotnost neuplatňuje se neuplatňuje se 

Těkavost neuplatňuje se neuplatňuje se 
Viskozita neuplatňuje se neuplatňuje se 

 

Část X  Stabilita a reaktivita 
Reaktivita Žádné specifické údaje. 

Chemická stabilita Výrobek je chemicky stálý. 

Možnost nebezpečných reakcí Za normálního způsobu uchovávání a použití by nemělo k nebezpečným reakcím docházet. 

Podmínky, kterým je 
třeba zamezit 

Žádné specifické údaje. 

Inkompatibilní materiály Žádné specifické údaje. Neuplatňuje se. 

Nebezpečné rozkladné produkty Za normálního způsobu uchovávání a použití by se nebezpečné rozkladné produkty neměly vytvářet. 

Nebezpečná polymerace Za normálního způsobu uchovávání a použití by nemělo k nebezpečné polymeraci docházet. 
 

Část XI  Informace o toxikologických vlastnostech  
Informace o pravděpodobných způsobech expozice a symptomech, jež souvisejí s fyzikálními, chemickými a toxikologickými vlastnostmi, 
naleznete v oddíle IV. 
Okamžité účinky – Krátkodobé Nejsou známy závažné účinky 
Zpožděné účinky – Krátkodobé Nejsou známy závažné účinky 
Chronické účinky – Krátkodobé Nejsou známy závažné účinky 
Okamžité účinky – Dlouhodobé Nejsou známy závažné účinky 
Zpožděné účinky – Dlouhodobé Nejsou známy závažné účinky 
Chronické účinky – Dlouhodobé Nejsou známy závažné účinky 
  
Spojené státy  

Akutní toxicita Obsahuje < 0,008 % kyanidu draselného (KCN). KCN má akutní orální toxicitu (letální dávka, 
LD 50) 5 mg/kg [potkan]. 

Chronická toxicita neuplatňuje se 
Karcinogenita neuplatňuje se 

Mutagenita neuplatňuje se 
Teratogenita neuplatňuje se 

Reprodukční toxicita neuplatňuje se 
Kanada  

Akutní toxicita Obsahuje < 0,008 % kyanidu draselného (KCN). KCN má akutní orální toxicitu (letální dávka, 
LD 50) 5 mg/kg [potkan]. 

Chronická toxicita neuplatňuje se 
Karcinogenita neuplatňuje se 

Mutagenita neuplatňuje se 
Teratogenita neuplatňuje se 

Reprodukční toxicita neuplatňuje se 
  

Tento produkt neobsahuje žádné nebezpečné chemikálie uvedené na seznamu Zprávy o karcinogenních látkách (nejnovější vydání) 
Národního toxikologického programu (NTP), ani nebyl označen jako potenciální karcinogen v monografii Mezinárodní agentury pro 
výzkum rakoviny (IARC) (nejnovější vydání) či agenturou OSHA. 

 

Část XII Ekologické informace  
Dopady na životní prostředí Nejsou známy žádné významné účinky nebo kritická rizika. 

Vodní ekotoxicita Žádné další důležité informace nejsou k dispozici 
Biologická odbouratelnost Žádné další důležité informace nejsou k dispozici 

Stálost a rozložitelnost  Žádné další důležité informace nejsou k dispozici 
Bioakumulativní potenciál Žádné další důležité informace nejsou k dispozici 

Mobilita v půdě Žádné další důležité informace nejsou k dispozici 
Další nežádoucí účinky Nedovolte, aby se produkt dostal do spodní vody, vodního toku nebo kanalizace. 

Nebezpečí pro pitnou vodu. 
 

Část XIII Pokyny pro odstraňování 
Likvidace odpadu Je třeba se vyhnout vzniku odpadů nebo jejich vznik minimalizovat. V prázdných nádobách 

nebo pytlích mohou zůstávat zbytky výrobku. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn 
bezpečným způsobem. Přebytečné a nerecyklovatelné výrobky zlikvidujte prostřednictvím 
společnosti s oprávněním pro likvidaci odpadů. Likvidace tohoto výrobku, roztoků a veškerých 
vedlejších produktů musí za všech okolností splňovat podmínky ochrany životního prostředí, 
legislativu o odpadech a všechny požadavky místních úřadů. Zabraňte kontaminaci půdy a úniku 
do povrchových nebo spodních vod rozlitým materiálem. Nepřipusťte vniknutí do kanalizace. 

Likvidace musí být v souladu s platnými regionálními, národními a místními zákony a předpisy. 

Další informace o zacházení s výrobkem a ochraně zaměstnanců naleznete v části VII: UCHOVÁVÁNÍ A MANIPULACE a části 
VIII: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU A OCHRANA OSOB. 
 

Část XIV Informace pro přepravu  
International transport regulations 

DOT Classification 

Mezinárodní předpisy pro přepravu 

Klasifikace DOT 

 
 

 
 

UN number Číslo UN  Hladina 1 kapalné stabilní 
kontroly hemoglobin A1c  

Není regulováno 

  Hladina 2 kapalné stabilní 
kontroly hemoglobin A1c  

Není regulováno 
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TGD Classification Klasifikace TGD   

UN number Číslo UN  Hladina 1 kapalné stabilní 
kontroly hemoglobin A1c  

Není regulováno 

  Hladina 2 kapalné stabilní 
kontroly hemoglobin A1c  

Není regulováno 

Mexico Classification Klasifikace Mexiko   

UN number Číslo UN  Hladina 1 kapalné stabilní 
kontroly hemoglobin A1c  

Není regulováno 

  Hladina 2 kapalné stabilní 
kontroly hemoglobin A1c  

Není regulováno 

MIGD Classification Klasifikace MIGD    

UN number Číslo UN  Hladina 1 kapalné stabilní 
kontroly hemoglobin A1c  

Není regulováno 

  Hladina 2 kapalné stabilní 
kontroly hemoglobin A1c  

Není regulováno 

IATA-DGR Classification Klasifikace IATA-DGR    

UN number Číslo UN  Hladina 1 kapalné stabilní 
kontroly hemoglobin A1c  

Není regulováno 

  Hladina 2 kapalné stabilní 
kontroly hemoglobin A1c  

Není regulováno 

 

Část XV Informace o předpisech  
Spojené státy  
Klasifikace HCS  Není regulováno 

Federální předpisy USA TSCA 8(a) IUR: voda 
Seznam látek, USA (Zákon o kontrole toxických látek, TSCA 8b): Není stanoveno. 
SARA 302/304/311/312 extrémně nebezpečné látky: Nebyly nalezeny žádné produkty. 
SARA 302/304 plánování a oznámení v případě nouze: Nebyly nalezeny žádné produkty. 
SARA 302/304/311/312 nebezpečné chemické látky: Nebyly nalezeny žádné produkty. 
SARA 311/312 BL distribuce - chemické zásoby - určení nebezpečnosti: Nebyly nalezeny žádné 
produkty: Nebyly nalezeny žádné produkty. 

Státní předpisy Kalifornský návrh (California Prop 65): Žádná z těchto složek není uvedena. 
Zákon o znečištění vod (Clean Water Act, CWA) 307: Nebyly nalezeny žádné produkty. 
Zákon o znečištění vod (Clean Water Act, CWA) 311: Nebyly nalezeny žádné produkty. 
Zákon o znečištění vzduchu (Clean Air Act, CAA) 112 prevence v případě náhodného úniku: 
Nebyly nalezeny žádné produkty. 
Zákon o znečištění vzduchu (Clean Air Act, CAA) 112 regulované hořlavé látky: Nebyly nalezeny 
žádné produkty. 
Zákon o znečištění vzduchu (Clean Air Act, CAA) 112 regulované toxické látky: Nebyly nalezeny 
žádné produkty. 
Hlášení o karcinogenních látkách (Connecticut Carcinogen Reporting): Žádná z těchto složek 
není uvedena. 
Průzkum nebezpečných materiálů (Connecticut Hazardous Material Survey): Žádná z těchto 
složek není uvedena. 
Látky (Florida substances): Žádná z těchto složek není uvedena. 
Zákon o chemické bezpečnosti (Illinois Chemical Safety Act): Žádná z těchto složek není uvedena. 
Zveřejnění toxických látek pro zákon o zaměstnancích (Illinois Toxic Substances Disclosure to 
Employee Act): Žádná z těchto složek není uvedena. 
Hlášení (Louisiana Reporting): Žádná z těchto složek není uvedena. 
Rozlití (Louisiana Spill): Žádná z těchto složek není uvedena. 
Rozlití (Massachusetts Spill): Žádná z těchto složek není uvedena. 
Látky (Massachusetts Substances): Žádná z těchto složek není uvedena. 
Kriticky nebezpečné materiály (Michigan Critical Material): Žádná z těchto složek není uvedena. 
Nebezpečné látky (Minnesota Hazardous Substances): Žádná z těchto složek není uvedena. 
Nebezpečné látky (New Jersey Hazardous Substances): Žádná z těchto složek není uvedena. 
Rozlití (New Jersey Spill): Žádná z těchto složek není uvedena. 
Zákon o prevenci katastrof způsobených toxicitou (New Jersey Toxic Catastrophe Prevention Act): 
Žádná z těchto složek není uvedena. 
Akutně nebezpečné látky (New York Acutely Hazardous Substances): Žádná z těchto složek není 
uvedena. 
Hlášení o uvolňování toxických chemických látek (New York Toxic Chemical Release Reporting): 
Žádná z těchto složek není uvedena. 
Nebezpečné látky RTK (Pennsylvania RTK Hazardous Substances): Žádná z těchto složek není 
uvedena. 
Nebezpečné látky (Rhode Island Hazardous Substances): Žádná z těchto složek není uvedena. 

Seznam látek, USA 
(TSCA 8b) 

Není stanoveno. 
Seznam látek, Kanada: Není stanoveno. 
Používejte pouze pro lékařské diagnostické účely 

Kanada  

Kanadské seznamy Toxické látky (CEPA Toxic substances): Žádná z těchto složek není uvedena. 
Kanadský program ARET (Canadian ARET): Žádná z těchto složek není uvedena. 
Kanadský seznam NPRI (Canadian NPRI): Žádná z těchto složek není uvedena. 
Označené látky (Alberta Designated Substances): Žádná z těchto složek není uvedena. 
Označené látky (Ontario Designated Substances): Žádná z těchto složek není uvedena. 
Označené látky (Quebec Designated Substances): Žádná z těchto složek není uvedena. 

Seznam látek, Kanada Není stanoveno. 

Tento výrobek byl klasifikován v souladu s kritérii nebezpečnosti směrnice o kontrolovaných výrobcích (Controlled Products Regulations) 
a tento bezpečnostní list MSDS obsahuje všechny informace požadované podle této směrnice. (MR Notes – For Ling - The acronym 
MSDS needs to be added somewhere in this sentence) 
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Část XVI Další informace 
Směrnice EU 
R-věty 

 
Tento produkt není klasifikován podle legislativy EU. 

Mezinárodní směrnice 
 

Seznam látek, Austrálie (AICS): Není stanoveno. 
Seznam látek, Čína (IECSC): Není stanoveno. 
Seznam látek, Japonsko (ENCS): Není stanoveno. 
Seznam látek, Japonsko (ISHL): Není stanoveno. 
Seznam látek, Korea (KECI): Není stanoveno. 
Seznam chemikálií, Nový Zéland (NZIoC): Není stanoveno. 
Seznam látek, Filipíny (PICCS): Není stanoveno. 

 

Rejstřík hodnocení NFPA  Zdraví Hořlavost  Reaktivita Zvláštní opatření 
Zdraví: 1 = Upozornění: může způsobit podráždění 
Hořlavost: 0 = Nehořlavý 
Reaktivita: 0 = Stabilní, při smíchání s vodou nereaktivní. 

 
1 

 
0 

 
0 

 
žádná 

 
Popis třídy nebezpečnosti a R-věty 

T+  Vysoce toxický 
N  Nebezpečný pro životní prostředí 
R26/27/28 Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití 
R32  Kontakt s kyselinou uvolňuje velmi toxický plyn 
R50/53  Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 
 
Poznámka pro čtenáře 

Podle našeho nejlepšího vědomí jsou údaje obsažené v tomto dokumentu přesné. Výše jmenovaný výrobce však nepřejímá 
žádnou zodpovědnost za přesnost nebo úplnost zde uvedených informací. 

Konečné stanovení vhodnosti použití jakéhokoliv materiálu je výhradně zodpovědností uživatele. Všechny materiály mohou 
představovat neznámá rizika a je třeba je používat s opatrností. I když jsou zde některá rizika popsána, nemůžeme zaručit, 
že se jedná o jediná nebezpečí, která se mohou vyskytnout. 
 
Datum revize: 18/11/2017 


