
 
  

 

 

 

 Přepravní informace 

Stlačený plyn
Řádný přepravní 
název 

Vzduch syntetický, 
stlačený 

UN Nr 1006 
ADR/RID Třída 2 

Klasifikační kód 1 A 
 

 

  

 

 

 Bezpečnostní list 
Stlačený plyn:  N° 1050 
Přístup: www.airliquide.cz 

 

 

 

 

 Vlastnosti 
Identifikace rizik: žádné riziko 
Stupeň hořlavosti: nehořlavý 
Osobní ochrana: není potřebná 

 

 Příslušenství láhve 
Připojení redukčního ventilu: 
DIN 477 - 13 ( G5/8" ) 
Barva horní zaoblené části: bílo černá 
(RAL 90010 / 9005) 

 
 

 

 

 Specifikace produktu 

Složení 
(% Vol. abs) 

Nečistoty 
(ppm v/V) 

Způsob 
dodání 

Velikost 
balení 

Tlak 
(bar) 

Objem 
(m3) 

Produktové 
číslo 

O2 20,9 % ±0,2 
% 

H2O (5 
bar) 

≤ 2 Láhev M20 Smartop 200 4,3  

N2 Zbytek  
CmHn ≤ 

0,05 
Láhev 

L50 Smartop 200 10 4003153 

   
CO , CO2 ≤ 

0,01 
Svazek 

V12 200 120 
 

Produkt vyhovující podle ČSN 65 4335 
 
 
 
 
 
 
 

VZDUCH SYNTETICKÝ
 

VZDUCH SYNTETICKÝ : kvalitní řešení Air 

Liquide pro široké použití 
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PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUK 
 
Společnost L’AIR LIQUIDE S.A. a/nebo její sesterské společnosti (dále jen „AIR LIQUIDE“) neodpovídá 
za užívání informací obsažených v tomto produktovém listu ani za následky jejich užívání. 
AIR LIQUIDE nijak nedoporučuje užívání ani spolehlivost zde obsažených informací, neposkytuje záruky 
ohledně informací obsažených v tomto dokumentu a nepřebírá odpovědnost v souvislosti se zde 
obsaženými informacemi nebo návrhy. 
AIR LIQUIDE nečiní prohlášení, ani neposkytuje záruky ohledně úplnosti tohoto dokumentu a VYLUČUJE 
VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ ČI VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY, VČETNĚ – AVŠAK NEJEN – ZÁRUKY PRODEJNOSTI A ZÁRUKY VHODNOSTI 
K URČITÉMU VYUŽITÍ NEBO ÚČELU. 
Informace obsažené v tomto produktovém listu se zakládají na technických informacích a zkušenostech, 
které má AIR LIQUIDE v současnosti k dispozici. 
Tento dokument nelze zaměňovat s předpisy (státními nebo evropskými), pojistnými požadavky či 
kodexy. Navíc nelze ani předpokládat, že jsou zde obsaženy všechny schválené místní úrovňové, 
zkušební či bezpečnostní postupy či metody, bezpečnostní opatření, zařízení či přístroje, ani že za 
abnormálních či neobvyklých podmínek je zaručeno, že nebude potřebné nebo vhodné vyhovět dalším 
požadavkům nebo provést dodatečné procedury. 
Uživatelé tohoto dokumentu si musí sami zajistit, aby měli jeho poslední vydání. AIR LIQUIDE může 
dle vlastního uvážení doplnit, odstranit či změnit některé nebo všechny informace, obsažené v tomto 
produktovém listu. 
Bez písemného oprávnění od AIR LIQUIDE je přísně zakázáno kompletně i částečně kopírovat nebo 
reprodukovat tento produktový list. 
Veškerá majetková práva včetně autorského práva k tomuto produktovému listu vlastní, vyhrazuje si a 
ponechává AIR LIQUIDE. 
Tento produktový list a fotografie i obrázky v něm obsažené se nesmí nijak kopírovat ani 
reprodukovat, prodávat, pronajímat, převádět ani jinak šířit mezi jiné osoby, používat pro účely 
nebo způsobem, poškozujícím zájmy AIR LIQUIDE. Ochranné známky, obchodní značky, obchodní názvy, 
loga nebo jiná označení původu uvedená v tomto produktovém listě jsou registrovanými a 
neregistrovanými ochrannými známkami AIR LIQUIDE nebo třetí strany, od které AIR LIQUIDE získala 
právo použít je v tomto produktovém listu. Použití veškerých materiálů a/ nebo ochranných známek 
podléhajících autorským právům je možné pouze s písemným souhlasem AIR LIQUIDE uvedeným v povolení 
na zvláštním formuláři. 
 
 


