PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA K PREKURZORŮM VÝBUŠNIN (vyplňte hůlkovým písmem) o konkrétním
(konkrétních) použití (použitích) prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení podle nařízení EP a Rady
(EU) 2019/1148 (1), vystavené pro společnost OQEMA s.r.o., Těšínská 222, 739 34 Šenov.
SPOLEČNOST:
Adresa /IČ /DIČ:
Obchodní činnost/podnikání/profese:
Tímto prohlašuji, že dodávky uvedených produktů realizované firmou OQEMA, s.r.o. jsou nakupovány
výhradně za účelem použití stanoveným pro tento produkt níže: Prosím označte odebíraný prekurzor výbušnin
a doplňte použití prekurzoru. Peroxid vodíku* není povolen jako biocid, nelze používat k přímé dezinfekci.
Obchodní název
Kyselina dusičná nad 3%
Proplachová kyselina 5
ARVO NITRASEPT
BASO TOP
*Peroxid vodíku nad 12%

Prekurzor

kyselina dusičná
kyselina dusičná
kyselina dusičná
kyselina dusičná

CAS
7697-37-2
7697-37-2
7697-37-2
7697-37-2
7722-84-1

Koncentrace

Zamýšlené použití

nad 3%
max 30%
max 20%
max 20%
nad 12%
peroxid vodíku
BELOX 35(B)
peroxid vodíku
7722-84-1 max 35%
BELOX 35(S)
peroxid vodíku
7722-84-1 max 35%
Persteril 5
peroxid vodíku
7722-84-1 max 28%
Persteril 15
peroxid vodíku
7722-84-1 max 25%
*PERSYNT®300 GMP
peroxid vodíku
7722-84-1 31%
Kyselina sírová nad 15%
Kyselina sírová
7664-93-9 nad 15%
Dusičnan amonný
Dusičnan amon. 6484-52-2 100%
Tímto prohlašuji, že komerční výrobek a látka nebo směs, které obsahuje, budou použity pouze k
uvedenému účelu, který je v každém případě oprávněný, a bude prodán či dodán jinému zákazníkovi
pouze tehdy, pokud tato osoba učiní podobné prohlášení o použití respektující omezení stanovená
nařízením (EU) 2019/1148 pro zpřístupňování osobám z řad široké veřejnosti.
Zavazuji se, že objednávky tohoto zboží budou zasílat a příjem tohoto zboží v naší společnosti budou
provádět pouze oprávněné osoby, které budou informovány o podmínkách nakládání s uvedenými
prekurzory výbušnin podléhajících omezení a že každá změna tohoto prohlášení nebo oprávněné
osoby bude firmě OQEMA, s.r.o. oznámena nejpozději před objednáním tohoto zboží.
Jméno statutárního zástupce: ……………………………………………………………………………………………………………
( nebo zplnonomocněného zástupce na základě doložené Plné moci)
Funkce:
Doklad totožnosti (číslo OP):

Vydaný kým:

Platnost do:

Podpis:

Razítko firmy:

(2)
Datum:

(1) Nařízení EP a Rady (EU) 2019/1148 ze dne 20. června 2019 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, změně nařízení
(ES) č. 1907/2006 a zrušení nařízení (EU) č. 98/2013 (Úř. věst. L 186, 11.7.2019, s. 1). (2)Zavazujeme se, že s údaji budeme nakládat
v souladu s pravidly GDPR. Prosíme o zaslání OP s viditelným pouze jménem, číslem, platností a kdo vydal kvůli ověření .
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