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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

1.1 Identifikátor výrobku 

Obchodní název : FLASH 

   
 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

Použití látky/směsi : Přísada do barvy 

Doporučená omezení při použití : Pouze k použití v průmyslových instalacích nebo k 
profesionálnímu ošetření. 

 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

Společnost : Roberlo s.a. 

 : Ctra. Nacional II, Km. 706,5 
17457  Riudellots de la Selva 
Španělsko 

Telefon : +34972478060 

Fax : +34972477394 

E-mailová adresa osoby 
odpovědné za MSDS 

: msds@roberlo.com 

Dovozce: SON, spol. s r.o., Fáblovka 408, 533 52 Staré Hradiště  tel.: 466 412 441, 2 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace 

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Telefon +420 224 919 293. 

 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi 
 

Klasifikace (dle NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) 

 

Hořlavé kapaliny, kategorie 2  H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry. 

Akutní toxicita, kategorie 4  H332: Zdravý škodlivý při vdechování. 

Podráždění očí, kategorie 2  H319: Způsobuje vážné podráždění očí. 

Toxicita pro reprodukci, kategorie 2  H361d: Podezření na poškození plodu v těle matky. 

Toxicita pro specifické cílové 

orgány – jednorázová expozice, 

kategorie 3 Dýchací cesty 

 H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

Toxicita pro specifické cílové 

orgány – opakovaná expozice, 

kategorie 2 

 H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené 
nebo opakované expozici 
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Klasifikace (67/548/EHS, 1999/45/ES) 

Vysoce hořlavý  R11: Vysoce hořlavý. 

Škodlivý  R20: Škodlivý při vdechování. 
R48/22: Škodlivý: nebezpečí vážného poškození 
zdraví při prodloužené expozici po spolknutí 

Dráždivý  R36/37: Dráždí oči a dýchací orgány. 
R66: Opakovaná expozice může způsobit vysušení 
nebo popraskání kůže 

 

2.2 Prvky označení 

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) 

Piktogramy nebezpečnosti :  

Signální slovo : Nebezpečí 

Věty rizik : H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí 
H332 Zdravý škodlivý při vdechování 
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest 
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky 
H373 Může způsobit poškození orgánů při 

prodloužené nebo opakované expozici 
Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: 

P201 Před použitím si obstarejte speciální 
instrukce. 

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, 
jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji 
zapálení. Ne-kouřit. 

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. 
P260 Nevdechujte páry. 
P260 Nevdechujte aerosoly. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný 

oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. 
 
Reakce: 
P370 + P378 V případě požáru: Na hašení použijte 

suchý písek, suchou chemikálii nebo pěnu 
odolnou alkoholu. 

 
Odstranění: 
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně 

nebezpečných odpadů 

 

Nebezpečná složka, která musí být uvedena na etiketě:  

 

isobutyl methyl keton 
 

dioktyltin dilaurát 
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2.3 Další nebezpečnost 

Tato látka/směs neobsahuje žádné látky považované za perzistentní, bioakumulativní ani toxické 

(PBT), ani vysoce perzistentní ani vysoce bioakumulativní (vPvB) v hodnotách 0,1 % nebo 

vyšších. 

 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 

3.2 Směsi 
 

Chemická charakteristika  : Barva 

 

Nebezpečné složky 

 

 Nebezpečné složky     
       

 Chemický název  Číslo CAS Klasifikace Klasifikace Koncentrace 
   Číslo ES (67/548/EHS) (NAŘÍZENÍ (%) 
   Registrační  číslo (ES)  

   číslo  1272/2008)  

 izobutyl methyl keton  108-10-1 F; R11 Hořl. kap. 2 H225 >= 90 - <= 100 
   203-550-1 Xn; R20 Akutní tox.4; H332  

   01- Xi; R36/37 Dráždí oči 2; H319  

   2119473980-30 R66 STOT SE3; H335  

       

 dioktyltin dilaurát  3648-18-8 Repr. kat.3 R63 Repr. 2 H361d >= 3 - < 5 
   222-883-3 T; R48/25 STOT RE1; H372  

   01-    

   2119979527-19    

       
 

 

 Vysvětlení jednotlivých zkratek naleznete v kapitole 16. 

 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 

4.1 Popis první pomoci 

Obecné pokyny : Dopravte postiženého mimo nebezpečné prostředí.  
Vyhledejte lékaře. 
Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní datový 
list. 

Při vdechnutí : Dopravte postiženého na čerstvý vzduch. 
V případě výrazné expozice vyhledejte lékaře. 

Při styku s pokožkou : Ihned svléknout potřísněný oděv a obuv. 
Pokožku omýt mýdlem a proudem vody. 
V případě přetrvávajících příznaků přivolejte lékaře. 
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Při zasažení očí : Ihned oči důkladně vypláchněte vodou. 
Vyjměte kontaktní čočky. 
Chraňte si nepostižené oko. 
Při vyplachování mějte oko otevřené. 
Pokud podráždění přetrvá, vyhledejte odborníka 

Při spolknutí : Vypláchněte ústa vodou a následně vypijte velké 
množství vody. 
NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
Nepodávejte mléko nebo alkoholické nápoje. 
Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. 
Vyhledejte lékařskou pomoc 

 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

Symptomy : Údaje nejsou k dispozici. 

 

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

Ošetření : Údaje nejsou k dispozici. 

 

ODDÍL 5: Protipožární opatření 

5.1 Hasiva 

Vhodná hasiva : Pěna odolná vůči alkoholu 
Oxid uhličitý (CO2) 
Suchá chemikálie 

Nevhodná hasiva : Tlaková voda ve velkém objemu 

 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

Specifická nebezpečí během 
hašení 

: Nepoužívejte silný proud vody, protože může dojít k 
rozstřiku a rozšíření požáru 

Nebezpečné produkty rozkladu  : Nejsou známy žádné nebezpečné produkty rozkladu 

 

5.3 Pokyny pro hasiče 

Zvláštní ochranné pomůcky 
pro hasiče 

: V případě požáru používejte izolační dýchací přístroj. 

Další informace : Používejte proud vody pro chlazení neotevřených 
zásobníků. 
Z bezpečnostních důvodů v případě požáru by měly být 
nádoby skladovány v uzavřených prostorách 
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ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 

 
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

Opatření na ochranu osob : Používejte osobní ochranné pracovní pomůcky. 
Zajistěte dostatečné větrání. 
Odstraňte všechny zdroje zápalu. 
Evakuujte personál do bezpečného prostředí. 
Může docházet k akumulaci par do výbušných 
koncentrací. 
Páry se mohou akumulovat v nízko položených 
prostorách. 

 

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí 

Opatření na ochranu životního 
prostředí 

: Zabraňte úniku výrobku do odpadních vod. 
Zabraňte dalšímu úniku nebo rozlití, pokud je to 
bezpečné. 

 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

Metody pro čištění : Oddělte rozlitý materiál a následně seberte pomocí 
nehořlavého absorpčního materiálu (např. písek, 
zemina, rozsivková zemina, vermikulit) a umístěte 
nádobu pro likvidaci v souladu s národními předpisy (viz 
oddíl 13). 

6.4 Odkaz na jiné oddíly 

Pro kontaktní informace v případě nouze viz oddíl 1. Pro informace o bezpečném zacházení viz 

oddíl 7. Pro opatření v případě expozice a opatření pro ochranu osob viz oddíl 8. Pro následnou 

likvidaci odpadů postupujte dle doporučení v oddílu 13. 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení 

Doporučení pro bezpečné 
zacházení 

: Vyvarujte se překročení stanovených limitů expozice při 
práci (viz oddíl 8). 
Zamezte kontaktu s pokožkou a očima. 
Pro ochranu osob viz oddíl 8. V místě aplikace by mělo 
být zakázáno kouření, jídlo a pití. 
Přijměte preventivní opatření proti statickým výbojům. 
Zajistěte dostatečnou výměnu vzduchu a/nebo odtah v 
pracovních prostorách. 
Nádoby se smí otevírat pouze pod odtahovou digestoří 

Pokyny pro ochranu před požárem :  Zabraňte vzniku aerosolu. Udržujte mimo zdroje 
a výbuchem 

: Zabraňte vzniku aerosolu. Udržujte mimo zdroje zápalu. 
Nekuřte. Přijměte opatření proti vzniku elektrostatického 
výboje. 

Hygienická opatření : Manipulujte v souladu se správnou průmyslovou 
hygienickou a bezpečnostní praxí. Při používání nejezte 
a nepijte. Při používání nekuřte. Před přestávkou a na 
konci pracovního dne si umyjte ruce. 
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7.2 Podmínky pro bezpečné skladování včetně neslučitelných látek a směsí  

Požadavky pro skladovací prostory 
a nádoby 

: Nekouřit. Skladujte v chladu. Skladujte v dobře 
větraných místo. Otevřené nádoby musí být pečlivě 
znovu uzavřeny a udržovány ve svislé poloze, aby 
nedošlo k úniku obsahu. Elektrické instalace / pracovní 
materiály musí odpovídat technologickým 
bezpečnostním normám. 

Doba skladovatelnosti : 12 měsíců. 

Ostatní údaje : Při skladování a používání v souladu s pokyny 
nedochází k rozkladu. 

 

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití 

Specifické použití : Pro použití tohoto výrobku neexistují zvláštní 
doporučení kromě již výše uvedených. 

 

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 

8.1 Kontrolní parametry  

Pracovní omezení expozice  

Komponenty Číslo CAS Typ hodnoty 
(forma expozice) 

Kontrolní parametry Základ 
    

Izobutyl methyl 108-10-1 TWA 20 ppm 2000/39/ES 
keton   83 mg/m3  

Další informace Orientační    

Izobutyl methyl 108-10-1 STEL 50 ppm 2000/39/ES 
keton   208 mg/m3  

Další informace Orientační    

Izobutyl methyl 108-10-1 TWA 50 ppm GB EH40 
keton   208 mg/m3  

Další informace Může docházet k absorpci kůží. Určené látky jsou ty, u nichž existuje obava, že 
dermální absorpce způsobí systémovou toxicitu.  

Izobutyl methyl 108-10-1 STEL 100 ppm GB EH40 
keton   416 mg/m3  

Další informace Může docházet k absorpci kůží. Určené látky jsou ty, u nichž existuje obava, že 
dermální absorpce způsobí systémovou toxicitu.  

dioktyltin dilaurát 3648-18-8 TWA 0,1 mg/m3 GB EH40 
   (cín)  

Další informace Může docházet k absorpci kůží. Určené látky jsou ty, u nichž existuje obava, že 
dermální absorpce způsobí systémovou toxicitu.  

dioktyltin dilaurát 3648-18-8 STEL 0,2 mg/m3 GB EH40 
   (cín)  

Další informace Může docházet k absorpci kůží. Určené látky jsou ty, u nichž existuje obava, že 
dermální absorpce způsobí systémovou toxicitu.  

 

Biologické pracovní limity expozice 

 Název látky Číslo CAS Kontrolní parametry Doba vzorkování Základ 
  108-10-1 4-metylpentan-2- Po směně GB EH40 

BAT    jedna: 20 mikromolů 
na litr (močovina) 
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Odvozená hladina bez účinku dle Nařízení (ES) č. 1907/2006: 

dioktyltin dilaurát : Způsoby expozice: Vdechování 
Potenciální zdravotní dopady: Dlouhodobé systémové 
důsledky. 
Hodnota:  0,0035 mg/m3. 

 

8.2 Omezování expozice 
 

Osobní ochranné pomůcky: 

Ochrana zraku : Láhev pro výplach očí s čistou vodou 
Těsně přiléhající ochranné brýle 

Ochrana rukou 
 
 Poznámky 

 

:  
 
Rukavice odolné vůči rozpouštědlům Vybrané ochranné 
rukavice musejí splňovat specifikaci Směrnice EU 
89/686/EHS a normu EN 374 z ní odvozenou. Před 
sejmutím rukavic tyto omyjte mýdlem a vodou. 

Ochrana kůže a těla : nepropustné oděvy 
Ochranu těla zvolte dle množství a koncentrace 
nebezpečné látky na pracovišti 

Ochrana dýchacích cest : V případě tvorby par používejte respirátor se 
schváleným filtrem 

 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Vzhled : kapalina 

Barva : bezbarvý 

Zápach : charakteristický 

pH : nepoužitelné 

Bod/rozsah tání : nepoužitelné 

Bod varu/rozsah varu : Údaje nejsou k dispozici 

Bod vzplanutí : 14 °C 
Způsob přípravy: ISO 1523, uzavřený pohár  
Setaflash 

Horní limit expozice : 7,7 %(V) 
(25 °C) 

Dolní limit expozice : 1,4 % (V) 
(25 °C) 
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Tlak páry : Údaje nejsou k dispozici 

Objemová hmotnost : 0,81 g/cm3 (20 °C) 
Způsob přípravy: ISO 2811-1 

Rozpustnost(i) 
 Rozpustnost ve vodě 

: nemísitelný 

Teplota samovznícení : 460 °C 

Viskozita 
 Viskozita dynamická 

: neurčena 

 Viskozita kinematická : > 20 mm2/s (40 °C) 

 

9.2 Další informace 

Údaje nejsou k dispozici. 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 

10.1 Reaktivita 

Stabilní za doporučených podmínek skladování. 

10.2 Chemická stabilita  

Při skladování a používání v souladu s pokyny nedochází k rozkladu 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí  

Nebezpečné reakce : Při používání v souladu s pokyny nedochází k rozkladu. 

 

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 

Podmínky, kterým je třeba zabránit : Teplo, plameny a jiskry. 

 

10.5 Neslučitelné materiály 

Neslučitelné materiály : Oxidační činidla 
Silné kyseliny a silné zásady 

 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 

Nebezpečné produkty rozkladu : Oxid uhelnatý. 
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ODDÍL 11: Toxikologické informace 

11.1 Informace o toxikologických účincích 

Akutní toxicita 

Výrobek: 

Akutní toxicita při vdechování : Akutní toxicita odhadovaná: 10 - 20 mg/l. 
Doba expozice: 4 h 
Zkušební atmosféra: pára 
Způsob přípravy: Způsob kalkulace 

 

Komponenty: 

izobutyl methyl keton: 
Akutní toxicita orální 

: LD50 orální (krysa): 2 080 mg/kg 
Způsob přípravy: Zkušební směrnice OECD 401 

Akutní toxicita při vdechování : LC50 (krysa): 8,2 mg/l 
Doba expozice: 4 h 
Způsob přípravy: Zkušební směrnice OECD 403 

Akutní toxicita dermální : LD50 (králík): 20 000 mg/kg 
Způsob přípravy: Zkušební směrnice OECD 402 

dioktyltin dilaurát: 
Akutní toxicita orální 

 LD50 orální (krysa): 6 450 mg/kg 
Způsob přípravy: Zkušební směrnice OECD 401 

Akutní toxicita při vdechování : Poznámky: Údaje nejsou k dispozici 

Akutní toxicita dermální : LD50 (krysa): > 2 000 mg/kg 
Způsob přípravy: Zkušební směrnice OECD 402 

 

Žíravost/dráždivost pro kůži 
 
Výrobek:  
Poznámky: Může způsobit podráždění a/nebo dermatitidou. 

 
Vážné poškození očí/podráždění očí 
 
Výrobek:  
Výsledek: Nebezpečí závažného poškození očí.  
Poznámky: Páry mohou způsobit podráždění očí, dýchacích orgánů a kůže. 

 
Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže 
 
Výrobek:  
Poznámky: Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna. 
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Mutagenita v zárodečných buňkách 

Výrobek: 

Mutagenita v zárodečných buňkách 
- Posouzení 

: Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria 
splněna. 

 

Karcinogenita 

Výrobek: 

Karcinogenita - Posouzení : Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria 
splněna. 

 

Toxicita pro reprodukci 

Výrobek: 

Toxicita pro reprodukci - Posouzení : Podezření na poškození plodu v těle matky. 

 

STOT - jednorázová expozice 
Výrobek: 

Posouzení: Látka nebo směs je klasifikována jako toxikant pro specifický cílový orgán při 

jednorázové expozici, v kategorii 3 s podrážděním dýchacího ústrojí. 

 

STOT - opakovaná expozice 
 
Výrobek: 
 
Posouzení: Látka nebo směs je klasifikována jako toxikant pro specifický cílový orgán při 
opakované expozici, v kategorii 2. 

 
Toxicita při vdechnutí 
 
Výrobek:  
Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna. 

 
Další informace 
 
Výrobek:  
Poznámky: Rozpouštědla mohou odmašťovat kůži. 

 

ODDÍL 12: Ekologické informace 

 
12.1 Toxicita 
 

Komponenty: 

izobutyl methyl keton 

Toxicita pro ryby : LC50 (ryby): 505 mg/l 
Doba expozice: 96 h 
Způsob přípravy: Zkušební směrnice OECD 203 
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Toxicita pro dafnie a jiné 
vodní bezobratlé 

: EC50 (dafnie): 170 mg/l 
Doba expozice: 48 h 
Způsob přípravy: Zkušební směrnice OECD 202 

Toxicita pro řasy : EC50 (řasy): 400 mg/l 
Doba expozice: 72 h 
Způsob přípravy: Zkušební směrnice OECD 203 

 

dioktyltin dilaurát: 

Toxicita pro ryby : Poznámky: Údaje nejsou k dispozici 

Toxicita pro dafnie a jiné 
vodní bezobratlé 

: Poznámky: Údaje nejsou k dispozici 

Toxicita pro řasy : Poznámky: Údaje nejsou k dispozici 

 

12.2 Perzistence a rozložitelnost  
 

Údaje nejsou k dispozici. 

 
12.3 Bioakumulační potenciál  
 

Údaje nejsou k dispozici.  

 
12.4 Mobilita v půdě  
 

Údaje nejsou k dispozici.  
 
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB  
 

Výrobek: 
 

Posouzení : Tato látka/směs neobsahuje žádné složky považované 
za buď perzistentní, bioakumulující se a toxické (PBT), 
nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující při 
hladinách 0,1% nebo vyšších  

 
12.6 Jiné nepříznivé účinky  
 

Výrobek:  
 

Doplňující ekologické informace : K tomuto výrobku nejsou k dispozici údaje 
 
 
 
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 
 
13.1 Metody nakládání s odpady 
 

Výrobek : Nevylévejte odpad do kanalizace. 
Neznečišťujte rybníky, vodní toky nebo příkopy 
chemikálií nebo použitými nádobami. 
Nadbytečné a nerecyklovatelné roztoky nabídněte 
oprávněné sběrně odpadů. 

Kontaminované obaly : Zbývající obsah po vyprázdnění. 
Likvidujte jako nepoužitý výrobek. 
Prázdné nádoby znovu nepoužívejte. 
Nepalte ani nepoužívejte řezací hořák na prázdné sudy. 
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ODDÍL 14: Informace pro přepravu 
 
14.1 Číslo OSN 
 

ADR : UN 1263 

IMDG : UN 1263 

IATA : UN 1263 
 
14.2 Název dle OSN pro přepravu 
 

ADR : PAINT RELATED MATERIAL 
IMDG : PAINT RELATED MATERIAL 

IATA : Paint related material 

 
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 
 

ADR : 3 
IMDG : 3 

IATA : 3 
 
14.4 Obalová skupina 
 

ADR :  
Obalová skupina : II 

Klasifikační kód : F1 

Identifikační číslo nebezpečí : 33 

Etikety : 3 
 

IMDG :  
Obalová skupina : II 

Etikety : 3 

Kód EmS : F-E, S-E 
 

IATA :  
Balicí pokyny (nákladní letadla) : 364 
Balicí pokyny (LQ) : Y341 
Obalová skupina : II 

Etikety : Hořlavé kapaliny 
 
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí 
 

ADR :  
Nebezpečný pro životní prostředí : ne 

 

IMDG   

Znečišťuje moře : ne 
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14.6 Zvláštní opatření pro uživatele 
nevztahuje se 
 

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC 
Nevztahuje se na výrobek v dodávané podobě. 
 

ODDÍL 15: Informace o předpisech 
 
15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy 

týkající se látky nebo směsi 
 

Seveso III: Směrnice 2012/18/EU Evropského parlamentu a Rady o kontrole nebezpečí 
závažných havárií s přítomností nebezpečných látek. 
 
  Množství 1 Množství 2 
P5c HOŘLAVÉ KAPALINY 5 000 t 50 000 t 
    
Jiné předpisy : Výrobek je klasifikován a označen etiketou v souladu se 

směrnicemi ES nebo příslušných národních zákonů 
 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti  

nevztahuje se 
 

ODDÍL 16: Další informace 
 
Plné znění R vět  

R11 Vysoce hořlavý. 

R20 Škodlivý při vdechování. 
R36/37 Dráždí oči a dýchací orgány. 
R48/25 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví prodlouženou 

expozicí při spolknutí.  

R63 Nebezpečí poškození plodu v těle matky. 
R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání 

kůže. 
Plné znění H vět 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H332 Zdravý škodlivý při vdechování. 
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. 
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. 
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované 

expozici. 
 
 
Další informace 
Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu jsou dle našeho nejlepšího vědomí, informací a 
přesvědčení správné ke dni jeho zveřejnění. Uvedené informace slouží pouze jako návod k bezpečné 
manipulaci, používání, zpracování, přepravu, likvidaci a uvolnění a nepovažují se za záruku nebo 
specifikaci jakosti. Informace se vztahuje pouze ke specifickému uvedenému materiálu a nemusí platit 
pro tento materiál při jeho použití v kombinaci s jakýmikoli jinými materiály nebo jakémkoli jiném 
procesu, než je uvedeno v textu. 


