SEVEROCHEMA
družstvo pro chemickou výrobu
Vilová 333/2
Liberec 461 71
Tel. +420 485 341 911, Fax +420 485 151 291
V Liberci dne 15.8.2007

Vážení odběratelé,
na základě vyhlášky 284/2006 Sb. kterou se mění vyhláška 221/2004 Sb., kterou se stanoví
seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž
uvádění na trh je zakázáno nebo jejich uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno,
ve znění pozdějších předpisů vyplývá že:
od 15. 6. 2007 se nesmí TOLUEN uvádět na trh, do oběhu nebo používat jako látka nebo
složka přípravků v koncentraci rovné 0,1% hmotnosti nebo vyšší v lepidlech a barvách
ve sprejích, které jsou určeny k prodeji spotřebitelům.
Ministerstvo životního prostředí ČR interpretuje tuto změnu vyhlášky takto:

„Po 15.6.2007 se nesmí prodávat spotřebitelům:
- samotný toluen
- lepidla a barvy ve sprejích, které obsahují více než 0,1% toluenu
Prodej ostatních přípravků obsahujících toluen spotřebitelům není touto
vyhláškou omezen.“
Toluen lze nadále prodávat živnostníkům a firmám pro provozní účely, kteří se při
nákupu prokáží živnostenským listem nebo výpisem z obchodního rejstříku
Od 1. srpna 2007 Vám nabízíme nový výrobek Toluenové rozpouštědlo a čistič, který je dle
interpretace MŽP ČR možné prodávat koncovým spotřebitelům bez nutnosti prokazování se
Živnostenským listem či Výpisem z OR.

Toluenové rozpouštědlo a čistič (420 ml, 700 ml a 4 L)
Toluenové rozpouště dlo a čistič 420ml
Číslo výrobku:
EAN:
EAN balení:
Počet ks karton:
Počet ks paleta:

4320
8595009243203
18595009243200
12
972

Toluenové rozpouště dlo a čistič 700ml
Číslo výrobku:
EAN:
EAN balení:
Počet ks karton:
Počet ks paleta:

4321
8595009243210
18595009243217
8
576
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Toluenové rozpouště dlo a čistič 4L
Číslo výrobku:
EAN:
EAN balení:
Počet ks paleta:

4322
8595009243227
18595009243224
150

Toluenové rozpouštědlo a čistič lze použít k odmašťování a čištění strojů a zařízení a všude
tam, kde se běžně používá toluen.
Věříme, že tato novinka bude Vašimi zákazníky velmi kladně přijata jako náhrada čistého
toluenu.
V případě jakéhokoliv dotazu jsme Vám k dispozici na číslech 485 341 900 a 485 341 909.
S pozdravem
Ing. Viktoria Janská
obchodní ředitelka
485 341 904
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