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ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 

1.1 Identifikátor výrobku 

Obchodní název:  
Q-POWER osvěžovač vzduchu antitabák 300ml 
Q-POWER osvěžovač vzduchu oceán 300ml 
Q-POWER osvěžovač vzduchu santalové dřevo 300ml 
Q-POWER osvěžovač vzduchu citrón 300ml 
Q-POWER náhradní náplň osvěžovač vzduchu fresh water 300ml 
Q-POWER náhradní náplň osvěžovač vzduchu bílé květy 300ml 
Q-POWER náhradní náplň osvěžovač vzduchu citrusové plody 300ml 
Q-POWER MINISPRAY oceán 2 x 15 ml (dávkovač), 3 x 15 ml (náhradní náplň) 
Q-POWER MINISPRAY jablko 2 x 15 ml (dávkovač), 3 x 15 ml (náhradní náplň) 
Q-POWER MINISPRAY citrón 2 x 15 ml (dávkovač), 3 x 15 ml (náhradní náplň) 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

Osvěžovač vzduchu. Profesionální použití. 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

Lyreco CE, SE  
Panholec 20  
902 01 Pezinok  
Slovenská republika  
Tel.: +421 33 323 2251 
 

E-mailová adresa osoby zodpovědné za bezpečnostní list: patricia.janetkova@lyreco.com  

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace 

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 21 Praha, Tel: 224 919 293 nebo  
224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba). 
 

ODDÍL 2 IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI     

2.1 Klasifikace látky nebo směsi 

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: 
Aerosol, Aerosol 1, H222, H229 
 

Plné znění H-vět viz oddíl 16. 

 
Nejdůležitější nepříznivé účinky: 
Aerosolové nádoby jsou pod stálým tlakem! Chraňte je před přímým slunečním zářením a 
nevystavujte teplotám nad 50°C. Při styku se vzduchem může dojít k tvorbě výbušných směsí. 
Nebezpečí vzniku omrzlin při styku kůže s kapalným plynem. 

2.2 Prvky označení 

Výstražný symbol nebezpečnosti: 

          
 

Signální slovo:  
Nebezpečí 
 

Standardní věty o nebezpečnosti: 
H222 Extrémně hořlavý aerosol. 

skype:+421333232251
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H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.  
 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji 
zapálení. Zákaz kouření. 
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. 
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. 
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. 
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze 
usnadňující dýchání. 
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. 
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. 

2.3 Další nebezpečnost 

Směs nesplňuje kritéria pro látky považované za PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII 
nařízení EU 1907/2006. 
 

ODDÍL 3 SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 

3.2 Směsi 

Název látky    Obsah v hm%   ES-číslo   CAS-číslo   Index-číslo  

propan-2-ol  <1 200-661-7 67-63-0 603-117-00-0 
Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: 
Hořlavá kapalina, Flam.Liq. 2, H225 
Podráždění očí, Eye Irrit. 2, H319 
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, narkotické účinky, STOT SE 3, 
H336 
 
Látka s expozičním limitem v pracovním prostředí viz oddíl 8 

Hnací plyn: 

butan  10-20 203-448-7 106-97-8 601-004-00-0 
Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: 
Hořlavý plyn, Flam.Gas 1, H220 
Plyny pod tlakem, Press. Gas, H280 
 

Pozn. C: Některé organické látky mohou být uvedeny na trh buď v určité isomerní formě, nebo jako směs několika 
isomerů. V tomto případě musí dodavatel na štítku uvést, zda je látka určitým isomerem nebo směsí isomerů. 
 

Pozn. U: Plyny patřící do skupiny „stlačený plyn“, „zkapalněný plyn“, „zchlazený plyn“ nebo Rozpuštěný plyn musí být 
při uvádění na trh klasifikovány jako „plyny pod tlakem“. Skupina je závislá na skupenství, ve kterém se plyn v obalu 
nachází, a proto musí být přiřazována jednotlivě. 

isobutan  5-10 200-857-2 75-28-5 601-004-01-8 
Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: 
Hořlavý plyn, Flam.Gas 1, H220 
Plyny pod tlakem, Press. Gas, H280 
 

Pozn. C: Některé organické látky mohou být uvedeny na trh buď v určité isomerní formě, nebo jako směs několika 
isomerů. V tomto případě musí dodavatel na štítku uvést, zda je látka určitým isomerem nebo směsí isomerů. 
 

Pozn. U: Plyny patřící do skupiny „stlačený plyn“, „zkapalněný plyn“, „zchlazený plyn“ nebo Rozpuštěný plyn musí být 
při uvádění na trh klasifikovány jako „plyny pod tlakem“. Skupina je závislá na skupenství, ve kterém se plyn v obalu 
nachází, a proto musí být přiřazována jednotlivě. 

propan  5-10 200-827-9 74-98-6 601-003-00-5 
Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: 
Hořlavý plyn, Flam.Gas 1, H220 
Plyny pod tlakem, Press. Gas, H280 
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Pozn. U: Plyny patřící do skupiny „stlačený plyn“, „zkapalněný plyn“, „zchlazený plyn“ nebo Rozpuštěný plyn musí být 
při uvádění na trh klasifikovány jako „plyny pod tlakem“. Skupina je závislá na skupenství, ve kterém se plyn v obalu 
nachází, a proto musí být přiřazována jednotlivě. 

 
Plné znění H-vět je uvedeno v oddílu 16. 

 

ODDÍL 4 POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

4.1 Popis první pomoci 

Všeobecné pokyny: Pokud se projeví zdravotní problémy nebo v případě pochybností, 
informujte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při bezvědomí 
umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku s mírně zakloněnou hlavou. Osobám 
v bezvědomí nepodávejte nic ústy. 
Při nadýchání: Postiženého přemístěte ze zamořeného prostředí na čerstvý vzduch a 
ponechte jej v klidu. Pokud je to nevyhnutelné, proveďte umělé dýchání. Při podezření, že došlo 
k vdechnutí do plic (např. při zvracení), zajistěte rychlou lékařskou pomoc. Při neustávajících 
potížích zajistěte lékařské ošetření.     
Při styku s kůží: Ihned vysvlečte kontaminovaný oděv a obuv. Kůži omývejte velkým 
množstvím vody a mýdla. 
Při zasažení očí: Ujistěte se, že došlo k odstranění kontaktních čoček před vyplachováním. 
Okamžitě vymývejte oči velkým množstvím vody, držte nadzdvihnutá oční víčka. Pokračujte ve 
vyplachování nejméně 15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc. 
Při požití: Při výrobcích ve formě aerosolu se nepředpokládá jeho požití. 
Postiženého ponechte v klidu. Vypláchněte ústa vodou (pouze pokud je osoba při vědomí), 
nevyvolávejte zvracení. Pokud postižený zvrací, zabraňte vdechnutí zvratků. Nepodávejte nic 
k jídlu ani pití. Ihned přivolejte lékařskou pomoc a ukažte tento bezpečnostní list nebo etiketu 
výrobku.  

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

Nejsou známy. 

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

Symptomatická léčba. 
 

ODDÍL 5 OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

5.1 Hasiva 

Vhodné hasicí prostředky: vodní mlha, suchý prášek, pěna, oxid uhličitý (CO2). 
Nevhodné hasicí prostředky: vodní proud. 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

Nedokonalým spalováním a tepelným rozkladem mohou vznikat plyny, které mohou být toxické, 
jako oxid uhelnatý, oxid uhličitý, různé uhlovodíky, aldehydy a saze. Ty mohou být velmi 
nebezpečné, pokud jsou inhalovány ve stísněných prostorech nebo při vysoké koncentraci. 

5.3 Pokyny pro hasiče 

V případě velkého požáru nebo v uzavřených nebo spatně větraných prostorech, používejte 
celkovou požární ochrannou výstroj a dýchací přístroj s celoobličejovou maskou. Při požáru 
ochlazujte nádrže rozstřikovaným proudem vody. Zbytky po požáru a kontaminované hasivo 
použité k hašení musí být zlikvidovány v souladu s místními předpisy. 
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ODDÍL 6 OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU   

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

Zabraňte vdechování par. Zajistěte větrání. Vzhledem k možnosti vystavení účinkům 
nebezpečné látky, používejte odolné rukavice, ochranné brýle a oděv. Udržujte z dosahu všech 
zdrojů zapálení. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Nepovolte vstup nechráněným osobám. Páry 
plynů jsou těžší než vzduch. Zabraňte vniknutí výparů do kanalizace. Další informace viz oddíl 8 
„Omezování expozice/osobní ochranné prostředky“. 

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí 

Nenechte vniknout do kanalizace/povrchové vody/spodní vody a do půdy. Utěsněte podzemní 
prostory, při úniku produktu do kanalizace nebo odpadních vod hrozí nebezpečí výbuchu. 
Nebezpečí tvorby výbušných směsí nad vodní hladinou. Použijte vhodné absorpční materiály. 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

Ohraničte únik tekutiny, nechte nasáknout do absorbentu (např. piliny, sorbent vážící kyseliny, 
písek, univerzální pohlcovač). Potom mechanicky odstraňte. Kontaminovaný materiál 
odevzdejte oprávněné osobě do sběru nebezpečného odpadu. Odpad odstraňte v souladu 
s oddílem 13. 

6.4 Odkazy na jiné oddíly 

Viz oddíly 7, 8 a 13.  
 

ODDÍL 7 ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ     

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení 

Osobní ochrana viz oddíl 8. Používejte pouze v dobře větraných prostorech. Nevdechujte páry 
nebo aerosol. Vyhněte se kontaktu s kůží, očima oděvem. Zajistěte dostatečné větrání. 
Nestříkejte pod vysokým tlakem ((> 3 bar). Při přelévání produktu (platí pro kapalinu): Aby se 
zabránilo vznícení par statickou elektřinou, musí být všechny kovové části zařízení uzemněny. 
Nedovolte, aby došlo ke stříkání (šplíchání) a zajistěte, aby se produkt naléval pomalu, hlavně 
na začátku operace. Pracujte pouze v chladné větrané místnosti (pro zamezení rizika exploze). 
Zacházejte s produktem v dostatečné vzdálenosti od zdroje vznícení (otevřený oheň a jiskry) a 
tepla (horké povrchy). Nekuřte. Používejte elektrická zařízení v nevýbušném provedení. 
Proveďte preventivní opatření proti elektrostatickému výboji. Nepoužívejte stlačený vzduch pro 
plnění, vyprazdňování nebo manipulaci. Zajistěte uplatňování pravidel hygieny ze strany 
personálu vystavenému riziku kontaktu s výrobkem. Při práci nejezte a nepijte. Doporučuje se 
pravidelné čištění zařízení, pracovní plochy a oblečení. Nesušte ruce hadry, které byly 
kontaminovány produktem. Nepoužívejte abraziva, rozpouštědla nebo benzinové čističe. Před 
přestávkami a na konci pracovního dne si umyjte ruce.  

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

Nádoby skladujte dobře uzavřené na chladném, dobře větraném místě. Uchovávejte odděleně 
od otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení. Skladujte při pokojové teplotě. 
Uchovávejte při teplotě pod + 50°C. Chraňte před přímým slunečním zářením. Neskladujte 
společně s oxidačními činidly a silnými kyselinami. 

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití 

Osvěžovač vzduchu. 
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ODDÍL 8 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 

8.1 Kontrolní parametry 

Přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace podle přílohy č. 2 k nařízení 
vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů: 
 

PEL 500 mg/m
3
, NPK-P 1000 mg/m

3
, Faktor přepočtu na ppm 0,407, pozn. I. 

 

PEL – přípustný expoziční limit, NPK-P – nejvyšší přípustná koncentrace na pracovišti 
Pozn. I – dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži.   

8.2 Omezování expozice   

8.2.1 Vhodná technická opatření 

Zajistěte dostatečné větrání. Zajistěte, aby se směsi pracovaly osoby používající osobní 
ochranné pomůcky. Kontaminovaný pracovní oděv může být znovu použit po důkladném 
vyčištění. Po skončení práce si důkladně umyjte ruce a obličej vodou a mýdlem. Zamezte styku 
s kůží a očima. Směs uchovávejte odděleně od potravin a nápojů. 

8.2.2 Individuální ochrana včetně osobních ochranných prostředků 

Zabraňte styku s potravinami, nápoji a krmivy. Nevdechujte plyny/dýmy/aerosoly. Vyhněte se 
kontaktu s očima a kůží. 
a) Ochrana očí/obličeje:  Při běžném používání žádná. Zabraňte styku s očima. Ochranné 
chemické brýle (podle charakteru prováděné práce). 
b) Ochrana kůže:  i) rukou – Při běžném používání žádná. V případě dlouhodobého nebo 
opakovaného kontaktu s kůží se doporučuje používat nepropustné ochranné rukavice. Při 
znečištění kůže důkladně umyjte. 
  ii) jiných částí těla – Při běžném používání žádná. Ochranný pracovní oděv 
a obuv. Znečištěné kusys oděvu je potřeba před opětovným použitím vyprat. 
c) Ochrana dýchacích cest: Při běžném používání žádná. Při překročení mezních limitů 
používejte ochranu dýchacích cest. Při použití masky nebo polomasky použijte filtr pro 
organické páry, typ AX, pokud hrozí nebezpečí výparů. 
d) Tepelné nebezpečí: Neuvádí se. 

8.2.3 Kontrola environmentální expozice 

Dodržujte podmínky manipulace a skladování, především zajistěte prostory proti únikům do 
vodních toků, půdy a kanalizace. 
 

ODDÍL 9 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Níže uvedené informace se vztahují k hlavní složce kapaliny, pokud není uvedeno jinak. 
Vzhled:  kapalina v aerosolovém rozprašovači (včetně hnacího plynu) 
Zápach: charakteristický podle použitého parfému 
Prahová hodnota zápachu: neurčena  
pH: 6,5 – 7,5 (kapalina) 
Bod varu (rozmezí) (°C): neurčen   
Bod tání (rozmezí) (°C): neurčen 
Bod vzplanutí (°C): -60°C butan, -104°C propan 
Rychlost odpařování: neurčena 
Hořlavost: neurčena  
Horní/dolní mezní hodnoty  1,8 obj. %, 11,2 obj. % (hnací plyn) 
hořlavosti nebo výbušnosti: neurčeny 
Tlak páry: neurčen 
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Hustota páry: neurčena 
Hustota: 0,97 -1,06 g/cm

3
   

Rozpustnost ve vodě: neurčena 
Rozdělovací koeficient 
 n-oktanol/voda: neurčen 
Teplota samovznícení: neurčena 
Teplota rozkladu: neurčena 

Viskozita (při 20°C): neurčena  
Výbušné vlastnosti: neurčeny  
Oxidační vlastnosti: neurčeny 

9.2 Další informace 

Další informace nejsou k dispozici. 
 

ODDÍL 10 STÁLOST A REAKTIVITA 

10.1 Reaktivita 

Reakce s oxidačními činidly a silnými kyselinami, zásadami a silnými minerálními kyselinami. 

10.2 Chemická stabilita 

Při předepsaném skladování, manipulaci a použití je produkt stabilní, k rozkladu nedochází.   

10.3 Možnost nebezpečných reakcí 

Nepřehřívejte, aby nedošlo k termickému rozkladu.  

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 

Teplo (teploty vyšší než bod vzplanutí), jiskry, možné zdroje vznícení, oheň, statická elektřina. 

10.5 Neslučitelné materiály 

Oxidační činidla, silné kyseliny, zásady, silné minerální kyseliny. 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 

Při spalování vznikají toxické plyny (oxid uhličitý a oxid uhelnatý).  
 

ODDÍL 11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

11.1 Informace o toxikologických účincích 

Pro směs nejsou toxikologické informace k dispozici. 
Akutní toxicita: 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.  
Žíravost/dráždivost pro kůži: 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. 
Vážné poškození očí / podráždění očí: 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. 
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže: 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. 
Karcinogenita:  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. 
Mutagenita v zárodečných buňkách:  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. 
Toxicita pro reprodukci: 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. 
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice: 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. 
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice. 
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Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. 
Nebezpečnost při vdechnutí: 
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna. 
 

ODDÍL 12 EKOLOGICKÉ INFORMACE  

12.1 Toxicita 

Pro směs nejsou informace k dispozici.  

12.2 Perzistence a rozložitelnost 

Pro směs nejsou informace k dispozici. 

12.3 Bioakumulační potenciál 

Pro směs nejsou informace k dispozici. 

12.4 Mobilita v půdě 

Pro směs nejsou informace k dispozici. 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 

Produkt neosahuje látky považované za PBT nebo vPvB.  

12.6 Jiné nepříznivé účinky 

Nejsou známé.   
 

ODDÍL 13 POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 

13.1 Metody nakládání s odpady 

Likvidujte v souladu s předpisy. Platná legislativa: zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy (vyhláška č. 94/2016 Sb. o hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů v platném znění, vyhláška č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů 
v platném znění, vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném 
znění), zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění. 
Při likvidaci odpadu nevzniká významné riziko, ale prázdné obaly mohou obsahovat stlačený 
plyn. Aerosolové nádoby se zbytky náplně likvidujte jako nebezpečný odpad, např. ve spalovně 
nebezpečných odpadů. 
Katalog odpadů:  
16 05 04* Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky  
15 01 11* Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně 
prázdných tlakových nádob 
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 
 
 

ODDÍL 14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU   

14.1 UN číslo 

UN 1950. 

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu 

AEROSOLY. 

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 

Třída 2 (5F) - Plyny.  

14.4 Obalová skupina 

Nevztahuje se. 
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14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí 

Neohrožuje životní prostředí.   

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 

Neuvádí se. 

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC  

Nevztahuje se. 
 

ODDÍL 15 INFORMACE O PŘEDPISECH  

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

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění, 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) v platném znění, 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.648/2004 o detergentech, 
Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích v platném znění, 
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění, 
Nařízení vlády č. 194/2001 Sb. v platném znění. 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti 

Posouzení chemické bezpečnosti pro tento produkt nebylo provedeno. 
 

ODDÍL 16 DALŠÍ INFORMACE 
 

Datum vydání: 28.05.2018 
 
Revizní poznámky: --- 
 
 

Seznam příslušných vět:  
H220 Extrémně hořlavý plyn. 
H222 Extrémně hořlavý aerosol. 
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. 
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. 
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 
 
Tento bezpečnostní list odpovídá požadavkům Přílohy II nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení Komise 830/2015/EU.  
 

Bezpečnostní list byl vypracován na základě informací poskytnutých společností Lyreco 
CE,SE. 
  

Poznámka: 

Cílem BL je umožnit uživatelům přijetí potřebných opatření souvisejících s ochranou zdraví, bezpečností 
na pracovišti a ochranou životního prostředí. 
Je odpovědností osob, které obdržely tento BL, aby všichni, kteří výrobek mohou používat, manipulovat s 
ním, nebo jakýmkoli způsobem s ním přijít do styku, byli seznámeni s informacemi obsaženými v tomto BL 
a pochopili je. Jestliže příjemce následně vytvoří produkt obsahující tento výrobek, je jeho výhradní 
odpovědností zajistit přenos všech věcných informací z BL dodavatele do BL svého produktu, v souladu 
s platnými předpisy a zákony. 
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Veškeré informace a pokyny poskytnuté v tomto BL jsou založeny na současném stavu vědeckých a 
technických vědomostí. Výrobce nebude odpovědný za jakoukoli závadu výrobku, pokud výskyt takové 
závady nemohl být podle vědeckých a technických znalostí k datu vydání BL zjistitelný.   

 


