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Data opracowania: 28/06/2019

Nr weryfikacji: 1.0

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i ide ntyfikacja przedsi ębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu: CONDENCIDE+ {FROM BATCH NO. 0250906}

REACH zarejestrowany numer: EXEMPT - MIXTURE

Kod  produktu : 025

           UFI: NT22-5ATC-U70E-RGP9

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancj i lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie produktu: Odswiezacz parownika ukladu klimatyzacji PC35: Produkty myjące i czyszczące (w tym 

produkty oparte na rozpuszczalnikach). 

1.3. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: Advanced Engineering Ltd

Guardian House

Stroudley Road

Basingstoke

Hampshire

RG24 8NL

United Kingdom

Tel.: +44(0)1256460300

Fax: +44(0)1256462266

Email: sales@advancedengineering.co.uk

1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy: Department for Dangerous Substances and Preperations +48 422538400

Advanced Engineering Ltd (24hr) +44 (0) 1256 854318

Sekcja 2: Identyfikacja zagro żeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (CLP): Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315

Działania niepo żądane: Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. 

2.2. Elementy oznakowania

Elementy oznakowania:  

Rodzaj zagrozenia: H315: Działa drażniąco na skórę.

H319: Działa drażniąco na oczy.

Piktogramy: GHS07: Wykrzyknik

[c.d.]
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Hasła ostrzegawcze: Uwaga

Środki ostrozno ści: P262: Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.

P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

P280: Stosować odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy.

P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast 

zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub 

prysznicem.

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą 

przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal 

płukać.

Składniki: TRISODIUM NITRILOTRIACETATE

2.3. Inne zagro żenia

PBT: Substancji nie oznaczono jako substancji trwałej, ulegającej bioakumulacji i toksycznej 

(tzw. substancja PBT/vPvB).

Sekcja 3: Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny

Składniki niebezpieczne:

DISODIUM METASILICATE

EINECS CAS PBT / WEL Klasyfikacja (CLP) Procento

wa

229-912-9 6834-92-0   - Skin Corr. 1B: H314; STOT SE 3: H335 1-10%

D P M - REACH No. 01-2119450011-60-XXXX

252-104-2 34590-94-8 Substancja z określoną na 

poziomie Wspólnoty wartością 

najwyższego dopuszczalnego 

stężenia w środowisku pracy.

  - 1-10%

BENZENESULPHONIC ACID MONO C10-C13 ALKYL DERVIS SODIUM SALTS

270-115-0 68411-30-3   - Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318; 

Aquatic Chronic 3: H412

1-10%

TRISODIUM NITRILOTRIACETATE

225-768-6 5064-31-3   - Carc. 2: H351; Acute Tox. 4: H302; Eye 

Irrit. 2: H319

<1%

Składniki niestanowi ące zagro żenia:

[c.d.]
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AMPHOTERIC SURFACTANT

EINECS CAS PBT / WEL Klasyfikacja (CLP) Procento

wa

265-295-2 68478-94-4   - Eye Irrit. 2: H319; Aquatic Chronic 3: 

H412

<1%

NON-IONIC SURFACTANT:

  - 68991-48-0   - Eye Irrit. 2: H319 <1%

Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Kontakt ze skór ą Zdjąć natychmiast zanieczyszczoną odzież i obuwie, chyba że są przyklejone do skóry. 

Natychmiast zmyć dużą ilością wody z mydłem. 

Zanieczyszczenie oka Płukać oko pod bieżącą wodą przez 5 minu Skonsultować się z lekarzem. 

Spożycie: Przemyć jamę ustną wodą. Podać do wypicia 1 szklankę wody co 10 minut. Jeśli 

poszkodowany jest nieprzytomny, to skontrolować oddychanie i w razie potrzeby 

zastosować sztuczne oddychanie. Skonsultować się z lekarzem. 

Wdychanie: Wynieść poszkodowanego z zagrożonego miejsca dbając przy tym o własne 

bezpieczeństwo. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, to skontrolować oddychanie i 

w razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Skonsultować się z lekarzem. 

4.2. Najważniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara żenia

Kontakt ze skór ą W miejscu zetknięcia może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie. 

Zanieczyszczenie oka Może wystąpić ból i zaczerwienienie. Może wystąpić silne łzawienie oczu. Może 

wystąpić silny ból. Mogą wystąpić zaburzenia widzenia - zamazany obraz. 

Spożycie: Może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie jamy ustnej i gardła. Mogą wystąpić 

mdłości oraz bóle żołądka. 

Wdychanie: Może wystąpić podrażnienie gardła z odczuciem ucisku w klatce piersiowej. 

Działanie opó źnione: Po długotrwałym kontakcie z substancją można spodziewać się opóźnionego 

działania. 

4.3. Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czególnego post ępowania z poszkodowanym

Postęp. natychmiast./szczególne: Na terenie placówki powinien być dostępny sprzęt do kąpieli ocznej. 

Sekcja 5: Post ępowanie w przypadku po żaru

5.1. Środki ga śnicze

Środki ga śnicze: Do gaszenia ognia w sąsiedztwie należy zastosować odpowiednie środki gaśnicze. 

Do schłodzenia pojemników zastosować pył wodny. 

5.2. Szczególne zagro żenia zwi ązane z substancj ą lub mieszanin ą

Zagro ż. w przyp. nara ż.: Podczas spalania wydziela toksyczne dymy. 

[c.d.]
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5.3. Informacje dla stra ży po żarnej

Informacje dla stra ży po żarnej: Zastosować niezależny aparat oddechowy. W celu zapobieżenia zetknięciu ze skórą i 

dostaniem do oczu należy nosić odzież ochronną. 

Sekcja 6: Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostro żności, wyposa żenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Śr. ostro żn. wzgledem ludzi: Nie podejmować działań bez odpowiedniej odzieży ochronnej - patrz punkt 8 karty 

bezpieczeństwa. Oznaczyć skażone miejsce odpowiednimi znakami i uniemożliwić 

dostęp osobom postronnym. Aby zapobiec dalszemu wyciekowi obrócić cieknące 

pojemniki tak, by miejsce cieknące znalazło się u góry. Usunąć wszelkie materiały 

niekompatybilne, jak podano w punkcie 10 karty bezpieczeństwa. 

6.2. Środki ostro żności w zakresie ochrony środowiska

Śr. ostro żn. wzgl. środ.: Nalezy unikac wylewania do odplywów, kanalizacji i cieków wodnych preparatu 

bedacego w plynnej skoncentrowanej postaci. Powstrzymać dalszy rozlew za pomocą 

obwałowania. 

6.3. Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skażenia i słu żące do usuwania ska żenia

Procedury usuwania: Zaabsorbować za pomocą suchej ziemi lub piasku. Przenieść do zamykanego, 

opisanego pojemnika awaryjnego w celu likwidacji odpowiednią metodą. Spłukać dużą 

ilością wody miejsce, w którym nastapiło rozlanie. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Odniesienia do innych sekcji: Patrz punkt 8 karty bezpieczeństwa. Patrz punkt 13 karty bezpieczeństwa. 

Sekcja 7: Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga zynowanie

7.1. Środki ostro żności dotycz ące bezpiecznego post ępowania

Wymagania przy manipul.: Unikać bezpośredniego kontaktu z daną substancją. Zapewnić odpowiednie 

przewietrzanie danego obszaru. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, ł ącznie z informacjami dotycz ącymi wszelkich wzajemnych niezgodno ści

Warunki magazynowania: Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu Przechowywać pojemnik 

szczelnie zamknięty. 

Odpowiednie opakowanie: Może być przechowywany wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) ko ńcowe

Zastosowanie  końcowe : PC35: Produkty myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach). 

Sekcja 8: Kontrola nara żenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotycz ące kontroli

Dopuszcz. st ęż. w miejsc. zamiesz. Brak danych.

[c.d.]



KARTA CHARAKTERYSTYKI
CONDENCIDE+ {FROM BATCH NO. 0250906}

Strona: 5

DNEL/PNEC

Składniki niebezpieczne:

D P M

Typu Narażenia Wynik Ludności Działanie

DNEL Skóra (powtarzanego narażenia) 283 mg/kg/day Pracownicy układowej

DNEL Inhalacyjne (powtarzanego 

narażenia)

308 mg/kg Pracownicy układowej

DNEL Skóra (powtarzanego narażenia) 121 mg/kg/day Konsumenc układowej

DNEL Inhalacyjne (powtarzanego 

narażenia)

37.2 mg/mł Konsumenc układowej

DNEL Pokarmowa (powtarzanego 

narażenia)

36 mg/kg/day Konsumenc układowej

PNEC Woda słodka 19 mg/l   -   -

PNEC Woda morska 1.9 mg/l   -   -

PNEC Intermittent Release 190 mg/l   -   -

PNEC Mikroorganizmy podczas 

oczyszczania ścieków

4168 mg/l   -   -

PNEC Osady słodkowodne 70.2 mg/kg/day   -   -

PNEC Osady morskie 7.02 m/kg/day   -   -

PNEC Gleba (rolna) 2.74 mg/kg/day   -   -

8.2. Kontrola nara żenia

Środki techniczne: Zapewnić odpowiednie przewietrzanie danego obszaru. 

Ochrona dróg oddechowych: Ochrona dróg oddechowych nie jest wymagana. 

Ochrona r ąk: Rękawice z gumy nitrylowej. EN 374-1:2003 

Ochrona oczu: Szczelnie przylegające okulary ochronne. Przygotować przemywacz do oczu. 

Ochrona skóry: Odzież ochronna. 

Środowiskowe: Nalezy unikac wylewania do odplywów, kanalizacji i cieków wodnych preparatu 

bedacego w plynnej skoncentrowanej postaci Zapewnić wszystkie środki techniczne 

wymienione w punkcie 7 karty bezpieczeństwa. 

Sekcja 9: Wła ściwo ści fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych

Stan: Ciecz 

Kolor: Jasnoniebieski 

Zapach: Lewo wyczuwalny zapach 

Rozpuszczalno ść w wodzie: Mieszający się w dowolnych proporcjach 

pH: 10.84

[c.d.]
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9.2. Inne informacje

Inne informacje: Brak danych.

Sekcja 10: Stabilno ść i reaktywno ść

10.1. Reaktywno ść

Reaktywno ść: Substancja jest stabilna, jeśli przestrzegane są zalecane warunki transportu lub 

przechowywania. 

10.2. Stabilno ść chemiczna

Stabilno ść chemiczna: Stabilny w normalnych warunkach. 

10.3. Możliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji

Reakcje niebezpieczne: Niebezpieczne reakcje nie zajdą w normalnych warunkach transportu lub 

przechowywania. Rozkład substancji może nastąpić w przypadku kontaktu z 

następującymi materiałami lub w poniższych warunkach. 

10.4. Warunki, których nale ży unika ć

Należy unika ć: Ciepło. 

10.5. Materiały niezgodne

Unika ć następ. materiał.: Silne utleniacze. Mocne kwasy. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezp. prod. rozkładu: Podczas spalania wydziela toksyczne dymy. 

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych

Składniki niebezpieczne:

DISODIUM METASILICATE

ORL MUS LD50 770 mg/kg

ORL RAT LD50 1153 mg/kg

D P M

DERMAL RBT LD50 9510 mg/kg

ORAL RAT LD50 5000 mg/kg

VAPOURS RAT LC50 3.35 mg/l

BENZENESULPHONIC ACID MONO C10-C13 ALKYL DERVIS SODIUM SALTS

DERMAL RAT LD50 2,000 mg/kg

[c.d.]
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ORAL RAT LD50 1,080 mg/kg

Istotne zagro żenia zwi ązane z substancj ą:

Zagrożenie Droga kontaktu Podstawa

Działanie żrące/drażniące na skórę DRM Substancja niebezpieczna: oszacowano

Poważne uszkodzenie 

oczu/działanie drażniące na oczy

OPT Substancja niebezpieczna: oszacowano

Objawy / drogi kontaktu

Kontakt ze skór ą W miejscu zetknięcia może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie. 

Zanieczyszczenie oka Może wystąpić ból i zaczerwienienie. Może wystąpić silne łzawienie oczu. Może 

wystąpić silny ból. Mogą wystąpić zaburzenia widzenia - zamazany obraz. 

Spożycie: Może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie jamy ustnej i gardła. Mogą wystąpić 

mdłości oraz bóle żołądka. 

Wdychanie: Może wystąpić podrażnienie gardła z odczuciem ucisku w klatce piersiowej. 

Działanie opó źnione: Po długotrwałym kontakcie z substancją można spodziewać się opóźnionego 

działania. 

Inne informacje: Nie dotyczy. 

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczno ść

Składniki niebezpieczne:

D P M

Daphnia magna 48H EC50 1919 mg/l

FISH 96H LC50 10000 mg/l

Scenedesmus Subspicatus 72H EC50 6999 mg/l

BENZENESULPHONIC ACID MONO C10-C13 ALKYL DERVIS SODIUM SALTS

BLUEGILL (Lepomis macrochirus) 96H LC50 1.67 mg/l

BLUEGILL (Lepomis macrochirus) NOEC 28 day 1.0 mg/l

Daphnia magna 21 day EC50 1.67 mg/l

Daphnia magna 48H EC50 2.9 mg/l

Daphnia magna NOEC 21 day 1.18 mg/l

12.2. Trwało ść i zdolno ść do rozkładu

Trwało ść i zdolno ść degradacji: Podatno?? na biodegradacj? ?rodków powierzchniowo czynnych zawartych w tym 

produkcie jest zgodna z wymogami Rozporz?dzenia WE w sprawie detergentów 

(WE/648/2004). Ulega biodegradacji. 

[c.d.]
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12.3. Zdolno ść do bioakumulacji

Zdolno ść bioakumulacji: Brak zdolności bioakumulacji. 

12.4. Mobilno ść w glebie

Ruchliwo ść: Łatwo absorbuje się w glebie. Rozpuszczalny w wodzie. 

12.5. Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB

PBT: Substancji nie oznaczono jako substancji trwałej, ulegającej bioakumulacji i toksycznej 

(tzw. substancja PBT/vPvB).

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Inne niekorzystne działania: Nieznaczna ekotoksyczność. 

Sekcja 13: Post ępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Operacje likwidacji (usuwania) Przenieść do odpowiedniego pojemnika i zorganizować odbiór przez specjalistyczną 

firmę usuwania odpadów. 

Procesy odzysku: Odzysk komponentów stosowanych w redukcji zanieczyszczeń. 

Numer kodowy odpadu: 16 03 03

Likwidacja opakowania: Oczyścić wodą. Usuwać jak zwykłe odpady przemysłowe. Może zostać ponownie 

użyty po odkażeniu. 

Uwaga: Zwraca się uwagę użytkowników na możliwość istnienia regionalnych lub krajowych 

przepisów dotyczących likwidacji odpadów. 

Sekcja 14: Informacje dotycz ące transportu

Klasa transportu: Produkt nie podlega klasyfikacji ze względu na transport.

Sekcja 15: Informacje dotycz ące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne

Szczególne  przepisy :   Przepisy unijne: Rozporzadzenie 1272/2008/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 

substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE 

oraz zmieniajace Rozporzadzenie (WE) Nr; 1907/2006 (Rozp. 1272/2008/WE). 

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 

2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w 

zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, 

zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 

793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równiez dyrektywe Rady 

76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujace do 

postepu naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 

[c.d.]
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substancji i mieszanin (Tekst majacy znaczenie dla EOG).  Dyrektywy Komisji: 

2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiajace pierwszy i 

drugi wykaz wskaznikowych wartosci dopuszczalnych ryzyka zawodowego. Dyrektywa 

Komisji 2009/161/WE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajaca trzeci wykaz 

wskaznikowych wartosci narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 

98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywe Komisji 2000/39/WE Tekst majacy znaczenie dla 

EOG. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 648/2004 z dnia 31 

marca 2004r. w sprawie detergentów, tekst rozporzadzenia skonsolidowany po 

zmianach dnia 19.04.2012 r. ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 

RADY (UE) NR 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostepniania na rynku i 

stosowania produktów biobójczych. ROZPORZADZENIE PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 334/2014 z dnia 11 marca 2014 r. zmieniajace 

rozporzadzenie (UE) nr 528/2012 w sprawie udostepniania na rynku i stosowania 

produktów biobójczych w odniesieniu do niektórych warunków dostepu do rynku. 

Przepisy krajowe: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 

2001 nr 62 poz. 627). Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 

poz. 21). Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206 z pózniejszymi zmianami. 

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie kryteriów I 

sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. Poz. 1018). 

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie oznakowania 

opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych 

mieszanin (Dz. U. Poz. 445). Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 

16 grudnia 2011 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych 

stezen i natezen czynników szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy Dz.U. 2011 nr 

274 poz. 1621 z pózniejszymi zmianami. Oswiadczenie Rzadowe z dnia 23 marca 2011 r. 

w sprawie wejscia w zycie zmian do zalaczników A i B Umowy europejskiej dotyczacej 

miedzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), 

sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. Dz.U. 2011 nr 110 poz. 641 z 

pózniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów 

niebezpiecznych Dz. U. Nr 227, poz. 1367 z pózniejszymi zmianami. Rozporzadzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarów czynników 

szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166 z pózniejszymi 

zmianami. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie 

bezpieczenstwa I higieny pracy zwiazanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynników 

chemicznych Dz.U. 2005 nr 11 poz. 86 z pózniejszymi zmianami. Ustawa z Ustawa z dnia 

29 pazdziernika 2010r. o zmianie ustawy o produktach biobójczych oraz ustawy o 

zmianie ustawy o produktach biobójczych. 

[c.d.]
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15.2. Ocena bezpiecze ństwa chemicznego

Ocena bezpiecze ństwa chem: Ocena bezpieczeństwa chemicznego substancji lub mieszaniny nie została 

przeprowadzona przez dostawcę. 

Sekcja 16: Inne informacje

Inne informacje

Inne informacje: zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną 

rozporządzeniem (UE) 2015/830

* oznacza fragment karty charakterystyki bezpieczeństwa, który uległ zmianie od ostatniej 

wersji.

Wyraż. dot. zagro żen z s.2 / 3: H302: Działa szkodliwie po połknięciu.

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H315: Działa drażniąco na skórę.

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H319: Działa drażniąco na oczy.

H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H351: Podejrzewa się, że powoduje raka.

H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Oswiadcz. prawne: Sądzimy, że powyższe informacje są poprawne, lecz nie oznacza to że są kompletne. 

Powinny być zatem traktowane wyłącznie jako wskazówki. Niniejsza firma nie może 

ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z manipulowania lub kontaktu z 

powyższym produktem. 

[ostatnia strona]




