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Bezpečnostní listy k našim výrobkům 
 
 
Vážený obchodní partnere, 
 
z důvodu platné legislativy ČR Vám zasíláme aktualizovaný Bezpečnostní list k výrobku, který jste u nás 
zakoupil. 
Aktualizovaný Bezpečnostní list nahrazuje předchozí verzi, která se tímto stáva neplatnou. 
Žádáme Vás o postoupení bezpečnostních listů příslušným oddělením ve Vaší společnosti. 
 
Otázky k obsahu bezpečnostních listů směřujte přímo na místo uváděné v bezpečnostním listě nebo na 
oddělení Zákaznického servisu. 
 
V průběhu registrace podle nařízení REACH se postupně přidávají údaje týkající se registračního čísla, 
scénářů expozice atd. 
 
Pro usnadnění Vám nabízíme zasílání bezpečnostních listů k našim produktům e-mailem ve formátu 
pdf. Prohlédněte si prosím druhou stranu tohoto dopisu. Pokud jste tento dopis obdrželi e-mailem a 
nepřejete si žádnou změnu, považujte prosím druhou stranu za bezpředmětnou. 
 
S přátelskými pozdravy 
 
BASF spol. s.r.o. 
 
Tento dopis byl vygenerován automaticky ze systému, z tohoto důvodu neobsahuje podpis. 
 
Přílohy: 
 

Název materiálu  Naše č. 
objednávky: 

Vaše č. objednávky: 

Efilor® S 3381484490 1910384-Puklice 
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Zasílání bezpečnostních listů e-mailem 
 

Bezpečnostní list můžete v budoucnosti obdržet elektronicky v pdf-formátu. 
 

Pokud si elektronické zasílání Bezpečnostních listů přejete, vyplňte prosím níže uvedený formulář a zašlete 
jej na shora uvedené faxové číslo či e-mail. Tento formulář bude i do budoucna nedílnou součástí každého 
Bezpečnostního listu. Bezpečnostní list jsme povinni zasílat dle platné legislativy ČR. 
Jestliže jste nám již v minulosti tento (vyplněný) formulář odeslali a nyní nežádáte o žádnou změnu, 
ponechte ho prosím bez vyplnění. 
 

Opce zasílání: 
 
 Změna ze zasílání poštou na zasílání e-mailem 
 

 E-mailová adresa¤):_____________________________________ 
 

 Změna e-mailové adresy 
 

 E-mailová adresa (stará):_____________________________________ 
 

 E-mailová adresa (nová)¤):_____________________________________ 
 

¤) E-mailová schránka na přijímaní Bezpečnostních listů musí mít dostatečnou kapacitu. 
___________________________________________________________________________________ 
 

Odesílatel (prosíme o vyplnění níže uvedených údajů, kvůli případným dotazům): 
 

Společnost: 
 

Oddělení: 
 

Jméno: 
 

Telefon: 
 

Fax: 
 

E-mail (kontaktní osoba):           ________________________________________ 
datum, podpis 
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