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ÚOaje o vzorkách:
1.

NGL ekologická teplonosná mrazuvzdorná kvapalina
CR

výrobca: UNICHTERM s.r.o., Jablonec nad Nisou,

Dát.prevz.vzoriek: 07.03,2005

Realizácia testu:
14.03 _24.03.2oo5
Dát.rryprac.protokolu, 30.03.2005
Skušku vykonal: Ikréniová, Liškova, Dobdková

v,ýsledky skrišok:
č. vzorky

OECD TG 423

VÝsledkv

LDso>2000ms/ks
netoxické

l

OECD 402

OECD 404

OECD 405

0
nedráždivé

rovedný za vykonanie slóšo
MUDr. Jana Szokolayová

legenda:

metóda B Oltris - OECD TG 423 akutna orálna toxicita
metóda B 03 - OECD 402 akútna dermálna toxicita
metóda B 04 - OECD 404 akítmkožná draždivosť
metóda B 05 - OECD 405 alnitna očná dráždivosť
Hodnoty akutnej kožnej a očnej dráždivosti sú uvedené v prílohe
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celkové zhodnotenie:
Testovaný výrobok NGL ekologická teplonosná mrazuvzdorná kvapalina na zák|ade
uvedených qýsledkov alótnej orálnej toxicity v zmysle platnej legislatívy, a podťa kategorizácie
nebezpeČných látok EHS z roku 7992 vyd. komisiou európskych spoločností,hodnotíme ako
látku netoxicku. Výrobok na záklaďe uvedených výsledkov akútnej kožnej dráždivosti
hodnotíme ako výrobok neškodný, ktoú nedráždi kožu po opakovanej aplikácii.
Kuvedenému v.ýrobku n e m á m e z hygienicko-toxikologického hťadiskapripomienky.
Podniková norma PN UCFIT-0ll}4, bezpečnostný list výrobku, návrh spotrebiteliského balenia
(etiketa) ako aj jeho surovinové zloženie -bezpripomienok.
Pre testovanie sme použili metódy Bltris, B4 (TG 423,4O4 OECD) Guideline for Testing of
Chemicals. Testy boli vykonané v zmysle zachovania kritériísmernice správnej laboratórnej
praxe a Directive 2004lI0lEC of the European Parliament and the Council of 1l.February 2004.
Certifikát udelený ŠÚKL dňa 19.01 .lgg4. Pracovisko je zaradené do národného p.Ógra*r,
monitorovania SLP SNAS.
Výrobca je rovnako povinný oznámiť pred uvedením ,v-,ýrobku do obehu Toxikologickému
a informačnémucentru, Dumbierska 3, 831 01 Bratislava zloženie a d'alšie údaje o qýrobku.
Toto vyjadrenie sa vďahuje len na predloženúvzorku a závery odvodené z jej hodnotenia
je možnéuplatniť len u ostatných qýrobkov toho istého druhu, ktoré svojim zloženim a
vlastnosťami celkom zodpovedajú nami vyšetrenej vzorke.
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