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1  IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

Typ produktu : Rozpouštědlo.

Identifikace výrobku : Olejovitá kapalina.

Obchodní název : B&S Fuel Fit

Použití : Spotřebitelé. Průmyslový. Odborné použití.

Použití : Prísada
Podrobné informace viz zpravodaj o výrobku.

Výrobce : Eurol B.V.
Energiestraat 12
7442 DA  Nijverdal  NETHERLANDS
tel: +(31) (0)548 615165 ; fax: +(31) (0) 548 610195
e-mail: r.hilgers@eurol.com (Ruud Hilgers)

Odpovědný za uvedení na trh : Eurol B.V.
Energiestraat 12
7442 DA  Nijverdal  NETHERLANDS
tel: +(31) (0)548 615165 ; fax: +(31) (0) 548 610195
e-mail: r.hilgers@eurol.com (Ruud Hilgers)

V případě nouze : Viz výše uvedená adresa. (Pondelí až pátek: 8:00 - 17:00)
Nouzové telefonní číslo: 0031 302 748 888. (Nizozemské národní toxikologické
informační středisko). Pouze pro lékaře a zdravotnické specialisty v případěotravy.

2  IDENTIFIKACE RIZIK

Klasifikační systém : Klasifikace odpovídá aktuálním směrnicím ES, je však doplněna údaji z odborné
literatury a firemními údaji.

Klasifikace rizik : Přípravek je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu směrnice 1999/45/ES v
platném znění.

Symbol/symboly

êX
: Xn : Zdraví škodlivý

R-věty : R52/53 : Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky
ve vodním prostředí.
R65 : Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
R66 : Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Další nebezpečnost
Nebezpečí pro lidské zdraví : Prodloužený nebo opakovaný styk může způsobit vysychání a praskání kůže.

Fyzikální resp. chemická nebezpečí : Žádné.

Ekološka opasnost : Tento výrobek plave na vodě a může ovlivnit kyslíkovou rovnováhu vody.

Primární cesta expozice : Zasažení očí a kůže.

wpływ/objawy
- Zasažení kůže : Pravděpodobně nezpůsobí poškození pokožky při krátkém nebo náhodném

kontaktu, avšak při dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu může vyvolat
dermatitidu.

- Při zasažení očí : Při náhodném kontaktu s okem pravděpodobně nezpůsobí více než přechodné
štípání či zarudnutí.

- Požití : Nevkus. Požití malé dávky by nemělo způsobit poškození zdraví; větší dávky
ovšem mohou vyvolat nevolnost a průjem.
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3  SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH

Látka / Příprava : Přípravkem.

Chemická charakteristika : Rozpouštědlo. Prísady

Složky : Tento výrobek se považuje za nebezpečný.

Složení (příprava) : Látky ohrožující zdraví nebo životní prostředí ve smyslu směrnice 67/548/EHS /
Látky, pro které jsou ve Společenství stanoveny expoziční limity na pracovišti:

Název látky Konc. (%) Č. CAS Č. EC Č. rejstříku

Naphtha (petroleum), : 64742-82-1 919-164-8 649-330-00-2 ----- Xn; R65
R66hydrodesulfurized heavy R52-53

Solvent naphtha (petroleum), heavy : 64742-94-5 265-198-5 ----- ----- Xn; R65
R66aromatic R67
N; R51-53

1,2,4-trimethylbenzene : 95-63-6 202-436-9 601-043-00-3 ----- R10
Xn; R20
Xi; R36/37/38
N; R51-53

Solvent naphtha (petroleum), light : 64742-95-6 265-199-0 ----- ----- R10
Xn; R65arom. R66
R67
Xi; R37
N; R51-53

phenol,2,6-ditert., butyl- : 128-39-2 204-884-0 ----- ----- Xi; R38
N; R50-53

Mesitylene : 108-67-8 203-604-4 601-025-00-5 ----- R10
Xi; R37
N; R51-53

Naphthalene : 91-20-3 202-049-5 601-052-00-2 ----- Carc. Cat. 3; R40
Xn; R22
N; R50-53

2,4,6-Tri-T-Butyl phenol : 732-26-3 211-989-5 ----- ----- Xn; R22
N; R50-53

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol : 128-37-0 204-881-4 ----- ----- Xn; R20/21/22
Xi; R38

Polyolefin alkyl phenol alkyl amine : ----- ----- ----- ----- Xi; R36/38

2-Tert-Butylphenol : 88-18-6 201-807-2 ----- ----- Xn; R20/21/22
C; R34
N; R51-53

alpha,alpha'- propylenedinitrilodi-o- : 94-91-7 202-374-2 ----- ----- Xn; R22
Xi; R36/38cresol R43
N; R51-53

Xylene : 1330-20-7 215-535-7 601-022-00-9 ----- R10
Xn; R20/21
Xi; R38

2-Ethylhexan-1-ol : 104-76-7 203-234-3 ----- ----- Xi; R36/38

Benzene, 1,2,4-trimethyl- : 95-63-6 ----- ----- ----- R10
Xn; R20
Xi; R36/37/38
N; R51-53

Cumene : 98-82-8 202-704-5 601-024-00-X ----- R10
Xn; R65
Xi; R37
N; R51-53

Propylbenzene : 103-65-1 203-132-9 601-024-00-X ----- R10
Xn; R65
Xi; R37
N; R51-53

Další informace : Přípustné expoziční limity, pokud jsou dostupné, jsou uvedeny v oddílu 8.

Text R-vět : Viz záhlaví 16.

4  POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

- Obecné informace : Projeví-li se negativní účinky, vyhledejte lékařskou pomoc.

- Nadýchání : Postiženého udržujte v klidu.
Zajistěte dýchání čerstvého vzduchu.
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4  POKYNY PRO PRVNÍ POMOC  (pokračování)

- Zasažení kůže : Sejměte potřísněný oděv a postiženou pokožku omyjte vodou a jemným mýdlem a
poté opláchněte teplou vodou.
Vstříknutí produktu pod kůži pod tlakem může vyvolat lokální nekrózu, pokud
produkt není chirurgicky odstraněn.

- Při zasažení očí : Zkontrolujte a vyjměte kontaktní čočky.
K patřičnému vypláchnutí očí je třeba prsty odtáhnout víčka. Vypláchněte velkým
množstvím vody. V případě, že bolesti, mrkání a zarudnutí přetrvávají, vyhledejte
lékařskou pomoc.

- Požití : Vypláchněte si ústa. Nevyvolávejte zvracení.
Pokud dojde ke spontánnímu zvracení, skloňte hlavu pod úroveň pasu, abyste
zabránili vdechnutí.
Zvracení po požití může způsobit vdechnutí do plic, což může mít za následek
vážné poškození plic nebo smrt.
Osobě v bezvědomí do úst nikdy nic nevkládejte.

Upozornění pro lékaře : Aplikujte symptomatickou léčbu.

5  OPATŘENÍ PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU

Zvláštní rizika : Za zvýšené teploty se může rozkládat za současného uvolňování nebezpečných
plynů.

Hazardní hoření plod : CO, CO2.
Během požáru mohou být přítomny nebezpečné výpary.

- Vhodné hasicí prostředky : Vodní mlha. Suchý prášek. Oxid uhličitý. Pěna.

- Nevhodné hasicí prostředky : Nepoužívejte prudký proud vody.

Okolní oheň : Pro ochlazení nechráněných nádob použijte vodní postřik nebo mlhu.

Zvláštní postupy : Při hašení hořících chemikálií dbejte opatrnosti.
Zabraňte (potlačte) průniku vody použité na hašení do životního prostředí.

Zvláštní ochranné vybavení pro : Do místa požáru nevstupujte bez řádného ochranného vybavení včetně ochrany
hasiče dýchacího ústrojí. Používejte samostatně pracující dýchací přístroj

6  OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

Osobní opatření : Pokud je riziko vystavení pokožky vysoké (např. při čištění politých ploch nebo při
riziku rozstříknutí), bude nezbytné použít oděvy a obuv odolné chemikáliím jako
zástěry a/nebo neprodyšné chemické obleky.
Místo, kde došlo k rozlití výrobku, může být kluzké.
Úklidovou četu vybavte řádnými ochrannými prostředky.

Environmentální opatření : Tok materiálu zastavte, pokud tak můžete bez nebezpečí učinit. Rozlitý materiál
pokud možno zahraďte.
Voda použitá pro čištění je určena k likvidaci. Zabraňte průniku do odpadu a
veřejné kanalizační sítě. Oznamte příslušným orgánům, pronikne-li produkt do
odpadu nebo veřejné kanalizační sítě.

Metody čištění : Velká množství rozlitého přípravku odsajte pomocí pumpy nebo vakua. Sebrat s
materiály, vážícími kapaliny (písek, štěrkový písek, pojidla kyselin, universální
pojidla, piliny).

- na vodě : Došlo-li k úniku kapaliny do vody, odstraňte ji nebo ji seberte z vodní hladiny a
vylijte ji do nádoby na odpad.

- na půdě : Rozlitý přípravek odstraňte co možná nejrychleji pomocí absorpčního materiálu,
který jej zachytí.
Na odpad používejte vhodné nádoby.
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6  OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU  (pokračování)

Kontaminovaný produkt, půda, voda : Setřete a uložte do vhodné zřetelně označené nádoby k likvidaci v souladu s
platnými předpisy.

7  ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

Obecné : Zacházejte v souladu se správnými výrobními hygienickými a bezpečnostními
postupy.

Opatření při zacházení a skladování : Zamezte styku s kůží a očima.

Skladování : Uchovávejte vždy v původních nádobách použitých pro tentýž materiál.
Neuchovávejte v otevřených ani v neoznačených nádobách.
Skladujte v těsně uzavřených řádně odvětrávaných nádobách mimo zdroje tepla,
jiskření a otevřeného ohně.

Max. Doba skladování : 5 roky.

Skladování - v nepřítomnosti : Silná oxidační činidla. Silné kyseliny.

Manipulace : Prázdné zásobníky obsahují zbytky produktu (pevné, tekuté látky i výpary) ktoré být
tak nebezpecné. Netlakujte, neprorezávejte, nesvarujte, nepájejte, nevrtejte,
nebruste a nevystavujte tyto zásobníky teplu, plamenum, jiskrám, statické elektrine
nebo jiným zdrojum vznícení. Mohou explodovat a zpusobit tak poranení nebo
smrt. Prázdné zásobníky musí být úplne vyprázdnené, náležite uzavrené a musí
být neprodlene predány pro regeneraci nebo zlikvidovány odpovídajícím
zpusobem.
Než budete jíst, pít nebo kouřit a když odcházíte z práce, umyjte si vodou a mýdlem
ruce a ostatní nechráněná místa.
Před opakovaným použitím oděvu oděv omyjte.
V případě možného zasažení očí nebo kůže použijte vhodné ochranné prostředky.

8  OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Pracovní expoziční limity : Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy : TGG 8 uur (nl) (mg/mł) : 350
1,2,4-trimethylbenzene : ILV (EU) - 8 H - [ppm] : 20
1,2,4-trimethylbenzene : HTP-värden - 8 H - [ppm] : 20
1,2,4-trimethylbenzene : TGG 8 uur (nl) (mg/mł) : 100
1,2,4-trimethylbenzene : TGG 15 min  (nl) (mg/mł) : 200
1,2,4-trimethylbenzene : ILV (EU) - 8 H - [mg/m3] : 100
Mesitylene : ILV (EU) - 8 H - [ppm] : 20
Mesitylene : ILV (EU) - 8 H - [ppm] : 20
Mesitylene : HTP-värden - 8 H - [ppm] : 20
Mesitylene : ILV (EU) - 8 H - [mg/m3] : 100

Průmyslová hygiena : Tkaniny nasáklé produktem si nevkládejte do kapes pracovního oděvu.
K utírání rukou nepoužívejte tkaninu potřísněnou produktem.
Než budete jíst, pít nebo kouřit a když odcházíte z práce, umyjte si vodou a mýdlem
ruce a ostatní nechráněná místa.
Před opakovaným použitím oděvu oděv omyjte.
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

- Ochrana dýchacích orgánů : Respirační ochranné prostředky nejsou obvykle vyžadovány tam, kde je přirozená
či lokální ventilace, jež kontroluje vystavení.
V případě, že se může tvořit nadměrné množství par, mlhy a prachu, používejte
schválené prostředky na ochranu dýchacího ústrojí.
Dýchací ochranné prostředky musí být kontrolovány s cílem zajistit, že při každém
nošení dokonale padnou.
Pokud je vhodný respirátor pro filtraci/čištění vzduchu, lze na mlhu či výpary použít
filtr zachycující částečky . Použijte filtr typu P nebo srovnatelné normy.
V případě, že výpary nebo abnormální zápach jsou přítomny vlivem vysoké teploty
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8  OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY  (pokračování)

produktu, je možno použít kombinační filtr na částečky a organické plyny a páry (
bod varu >65°C). Použijte filtr typu AP nebo srovnatelné normy.

- Ochrana rukou : Při opakovaném nebo dlouhodobějším zasažení používejte rukavice.
Pokud se rukavice poškodí nebo nesou-li známky oděru či opotřebení, je třeba je
okamžitě vyměnit. Doporučuje se používat prostředek preventivní ochrany pokožky
(pleťový krém).
Ochranné rukavice je třeba vyzkoušet z hlediska jejich konkrétní vhodnosti (např.
pevnosti, slučitelnosti s produktem nebo antistatických vlastností).

Materiál Tloušťka (mm) Doba průniku (min) Úroveň podle

Nitril. 0.4 480 6 EN 374

- Ochrana očí : Ochranné brýle s bočními štítky. Zařízení vyhovující EN 166.
Ochrana očí je nutná pouze v případě, že může dojít k rozlití nebo rozstříknutí
kapaliny.

- Ochrana kůže : Při běžném použití není třeba používat zvláštní oděv/ochranné prostředky na
ochranu pokožky.
Zabraňte opakovaný nebo prodloužený styk s pokožkou.
Přichází-li v úvahu opakovaný styk s pokožkou nebo potřísnění oděvu, měli byste
používat ochranný oděv.

Omezování expozice životního : Viz záhlaví 6. Viz záhlaví 12.
prostředí

9  FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Fyzikální stav při 20 °C : Olejovitá kapalina.

Barva : Červený.

Zápach : Charakteristický.

Teplota tečení [°C] : < -20

Bod varu [°C] : 183

Hustota (kg/l) @ 20 °C : 0.8

Tlak par [kPa @20°C] : < 0.5

Relativní hustota par (vzduch=1) : > 1

Viskozita při 40 °C [mm2/s] : 1.3

Rozpustnost ve vodě : Nemísitelný

Bod vzplanutí [°C] : > 61

Teplota samovznícení [°C] : > 200

Výbušné meze - dolní [%] : 0.6

Výbušné meze - horní [%] : 7

Log P oktanol / voda při 20 °C : > 3

Míra odpařování (BuAc=1) : < 0.1

10  STÁLOST A REAKTIVITA

Stabilita a reaktivita : Za normálních okolností je stabilní.

Nebezpečné produkty rozkladu : Při vysokých teplotách se může rozkládat za vzniku jedovatých/hořlavých plynů.
CO, CO2. Kovové oxidy.

Nebezpečné reakce : Žádné za normálních podmínek.
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10  STÁLOST A REAKTIVITA  (pokračování)

Nebezpečná polymerace : Nevyskytne se.

Materiály, kterých je nutno se : Může reagovat se silnými kyselinami nebo silnými oxidačními činidly, jako jsou
vyvarovat chlorečnany, dusičnany, peroxidy apod.

Podmínky, kterých je nutno se : Viz záhlaví 6. Viz záhlaví 7. Viz záhlaví 15.
vyvarovat

11  TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

Základ pro hodnocení : Přímo pro tento produkt nebyly toxikologické údaje zjišťovány. Uvedené informace
vycházejí ze znalostí o složkách a o toxikologii podobných látek.

Toxikokinetika, metabolismus a : Údaje nejsou k dispozici.
distribuce
Okamžité účinky (akutní toxicita,
dráždivost a leptavost)
- Akutní toxicita : Vzhledem k nízké těkavosti produktu by za normálních teplot nemělo existovat

nebezpečí jeho vdechování. Při vystavení výparům, mlze nebo dýmům produktů
tepelného rozkladu může ovšem vdechování vyvolat poškození zdraví.

--O výrobku
-- O složkách : • Solvent naphtha (petroleum), light arom. : LD50 u potkana perorálně [mg/kg] : >

6800
• Solvent naphtha (petroleum), light arom. : LC50 u potkana inhalačně [mg/kg] : >
10.2
• Solvent naphtha (petroleum), light arom. : rat : > 3400 LD50 dermal
• phenol,2,6-ditert., butyl- : LD50 u potkana perorálně [mg/kg] : 9000
• phenol,2,6-ditert., butyl- : LD50 u myši perorálně [mg/kg] : 900
• 2,4,6-Tri-T-Butyl phenol : LD50 u potkana perorálně [mg/kg] : 1670

Podráždění : Při náhodném kontaktu s okem pravděpodobně nezpůsobí více než přechodné
štípání či zarudnutí.

Leptavost : Údaje nejsou k dispozici.

Karcinogenní, mutagenní a
reprodukční účinky
Karcinogenní účinky : Nejsou známy.

Mutagenní účinky : Nejsou známy.

Účinky na reprodukci a vývoj : Nejsou známy.

Toxicita opakovaných dávek : Pravděpodobně nezpůsobí poškození pokožky při krátkém nebo náhodném
kontaktu, avšak při dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu může vyvolat
dermatitidu.
Opakovaný styk pokožky s materiálem může vést k jejímu odmašťování.

12  EKOLOGICKÉ INFORMACE

Základ pro hodnocení. : Přímo pro tento produkt nebyly ekotoxikologické údaje zjišťovány. Uvedené
informace vycházejí ze znalostí o složkách a o ekotoxikologii podobných látek.

Údaje o ekologických účincích
O výrobku : Tento výrobek plave na vodě a může ovlivnit kyslíkovou rovnováhu vody.

Ekotoxicita : Údaje nejsou k dispozici.

--O výrobku
--O složkách : • Naphthalene : 96hodinová dávka LC50-- ryby [mg/l] : .5
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12  EKOLOGICKÉ INFORMACE  (pokračování)

Bioakumulační potenciál : U tohoto produktu se neočekává, že bude biologicky kumulován v životním
prostředí prostřednictvím potravinového řetězce.

Odolnost - odbouratelnost : Hlavní složky by měly být svou podstatou biologicky odbouratelné, produkt však
obsahuje složky, které mohou v životním prostředí přetrvávat.

VOC -(g/l) (těkavé organické : 790
sloučeniny)
Mobilita : Nemísitelný

Rozlitá látka může proniknout do půdy a kontaminovat spodní vodu.

Výsledek hodnocení PBT ( : Nejsou známy.
persistence, bioakumulace a toxicity)
Další nežádoucí účinky : Nejsou známy.

13  POKYNY K LIKVIDACI

Obecné : Zabraňte úniku do životního prostředí. Zlikvidujte bezpečným způsobem v souladu
s místními/národními směrnicemi.

Množství průmyslového odpadu : 14 06 03

Kontaminované obaly : Tento materiál a jeho obal odložte na sběrném místě určeném pro nebezpečný a
zvláštní odpad.

Zvláštní opatření : Po použití musí být tento olej odevzdán do sběrného místa pro použitý olej.
Jakékoliv směšování s cizorodými látkami jako jsou například rozpouštědla a
brzdové nebo chladící kapaliny, je zakázáno.
Nesprávná likvidace použitého oleje představuje nebezpečí pro životní prostředí.
Prázdné zásobníky obsahují zbytky produktu (pevné, tekuté látky i výpary) ktoré být
tak nebezpecné. Netlakujte, neprorezávejte, nesvarujte, nepájejte, nevrtejte,
nebruste a nevystavujte tyto zásobníky teplu, plamenum, jiskrám, statické elektrine
nebo jiným zdrojum vznícení. Mohou explodovat a zpusobit tak poranení nebo
smrt. Prázdné zásobníky musí být úplne vyprázdnené, náležite uzavrené a musí
být neprodlene predány pro regeneraci nebo zlikvidovány odpovídajícím
zpusobem.
Nádoby s nespotřebovaným přípravkem se odkládají na sběrné místo pro
nebezpečné a zvláštní odpady.

14  INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Obecné informace : Z hlediska dopravy (ADR/RID, ADNR, IMDG, ICAO/IATA) není produkt klasifikován
jako nebezpečné zboží.

15  INFORMACE O PŘEDPISECH

Klasifikace EC : Přípravek je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu směrnice 1999/45/ES v
platném znění.

Symbol/symboly : Xn : Zdraví škodlivý

R-věta/R-věty : R52/53 : Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky
ve vodním prostředí.
R65 : Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
R66 : Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

S-věta/S-věty : S2 : Uchovávejte mimo dosah dětí.
S29/56 : Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve
sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.
S46 : Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo
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15  INFORMACE O PŘEDPISECH  (pokračování)

označení.
S51 : Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Obsahuje : Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy

• Národní ustanovení
Německo : WGK (Třída ohrožení vodních zdrojů): 2

16  DALŠÍ INFORMACE

Doporučené použití a omezení : Specifikace a technické informace o výrobku lze získat u Vašeho prodejce.

Seznam souvisejících R výrazů ( : R10 : Hořlavý.
nadpis 3) R20 : Zdraví škodlivý při vdechování.

R20/21 : Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.
R20/21/22 : Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.
R22 : Zdraví škodlivý při požití.
R34 : Způsobuje poleptání.
R36/37/38 : Dráždí oči, dý chací orgány a kůži.
R36/38 : Dráždí oči a kůži.
R37 : Dráždí dý chací orgány
R38 : Dráždí kůži.
R40 : Podezření na karcinogenní účinky.
R43 : Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
R50/53 : Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé
účinky ve vodním prostředí.
R51/53 : Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky
ve vodním prostředí.
R52/53 : Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky
ve vodním prostředí.
R65 : Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
R66 : Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
R67 : Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

Revize : 26 / 10 / 2012
Revize - viz: *

Připravil : Ruud Hilgers

Nahrazuje : 26 / 10 / 2012

Obsah a forma tohoto BL jsou v souladu se směrnicí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

POPŘENÍ ODPOVĚDNOSTI  Informace v tomto BL byly získány ze zdrojů, kterým věříme a které jsou spolehlivé.  Informace jsou
však poskytnuty bez záruky, ať výslovné nebo implicitní, že jsou správné.  Podmínky nebo metody manipulace, skladování, použití
nebo likvidace výrobku jsou z naší strany nekontrolovatelné a nemusí spadat do rámce našich znalostí.  Z těchto a jiných důvodů
na sebe nepřebíráme odpovědnost a výslovně se zříkáme odpovědnosti za ztrátu, poškození či výdaje v důsledku nebo v jakékoli
spojitosti s manipulací, skladováním, použitím či likvidací tohoto výrobku.  Tento BL byl zpracován pouze pro tento výrobek a měl
by být používán pouze pro tento výrobek.   Použije-li se výrobek jako složka jiného výrobku, informace v tomto BL nemusí platit.

Konec dokumentu
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