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Pokyny pro zpracování
Tepelné a akustické izolace CLIMATIZER PLUS
S CLIMATIZER PLUS jste se rozhodli pro výrobek, který výrazn zhodnocuje konstrukci budov
a tímto zp sobem p ináší uživateli zna né výhody.
CLIMATIZER PLUS spo í tepelnou energii. To snižuje topné náklady a p sobí tímto
vlivem mén výskytu CO2 proti skleníkovému efektu. Váš p ínos ke zlepšení životního
prost edí lze považovat za významný.
CLIMATIZER PLUS p sobí obzvláš dob e p i ochran proti letním hork m. Vysoká
akumula ní schopnost materiálu zamezuje známému silnému vyh átí obzvláš
v p ípad podkrovních prostor. P i správné skladb konstrukce s touto izolací, z stává
p dní prostor v lét p íjemn chladný.
CLIMATIZER PLUS
zaru uje p i správné vestavb vynikající zvukovou izolaci.
Vzhledem ke své relativní vysoké m rné hmotnosti (zejména v p í kách) prop j uje
lehkým stavebním díl m charakter masivních stavebních díl , tlumí rezonance i vibrace
zp sobené hlukem.
CLIMATIZER PLUS
obsahuje recyklovaný novinový papír jako surovinu a je
s minimálními náklady na energii, vyráb n bez odpadu a bez odpadních vod.
Je to stavebn biologicky vyzkoušený a stavebn fyzikáln vynikající izola ní výrobek.
Pomocí následných zpracovatelských pokyn chceme spole n s Vámi zajistit vysokou
kvalitu zpracování, aby izolace Vašemu zákazníkovi poskytla to, co slibuje.

Balení:

CLIMATIZER PLUS je balen dle stavebních pokyn vždy po 13,6 kg v Pe pytlích
a m že být stohován na EUR paletách nebo voln na suchém podkadu v krytém skladu.
Pro bezproblémovou dopravu jsou doporu ovány EUR palety, kdy je celá paleta
obalena smrš ovací fólii.

Skladování:

P ed vznikem škod se chráníte sami, pokud: CLIMATIZER PLUS skladujete v suchém
o
prost edí, bez p sobení lokálních zdroj tepla s teplotou nad 80 Celsia.

CLIMATIZER PLUS – pytle mohou p i neodborném skladování p ijímat vlhkost. Balení
izolantu není totiž vodot sné. P i skladování venku je nutno tuto skute nost uvést do
objednávky . Dodávka pro tento ú el je možná pouze na paletách a palety jsou p ekryty
speciálními pytli p ímo ve výrob . Toto balení, v neporušeném stavu, je možné
ponechat ve venkovním prost edí po dobu cca 3 m síc (doba UV stabilizace pytl ) na
vyvýšeném míst bez nebezpe í zatopení palet.

Osv d ení pro …

CLIMATIZER PLUS
je izola ní materiál pro jehož instalaci jsme zvolili formu
profesionálních dodávek.
V protikladu k deskám nebo rohožovým izola ním
materiál m bude izola ní hmota „aplikována“ do kone ného tvaru teprve
zpracovatelem a to :
o Foukáním (suchá metoda)
o p etlakovým pneumatickým pln ním (suchá metoda)
o nást iky (s vodou nebo lepidly)
CLIMATIZER PLUS smí být aplikován pouze vyškolenými a odbornými pracovníky s
proškolením. Firmy aplikující tento materiál musí mít vyškoleny provád jící pracovníky
a firma doporu ovaná výrobcem pro aplikace ve ejnosti musí vlastnit certifikát.

Firma CIUR a.s. vyškolí zpracovatele a vydá po absolvování školení Osv d ení .
Ud lená licence je osobní a tudíž nep enosná. Pokud proškolená osoba opustí firmu,
licence zaniká.
Vydaná licence m že být p i hrubém porušení všeobecných pravidel a
zpracovatelských pokyn
(podle práv platných ustanovení) také stažena.
Odborné firmy pro aplikaci izolace CLIMATIZER PLUS jsou vedeny na seznamu,
který je uložen vždy v nejnov jším vydání na obchodním odd lení firmy CIUR a.s. a
certifikované firmy jsou rovn ž uvedeny na www stránkách v kapitole prodejci.

SAMOKONTROLA
Samokontrola je provád na u výrobce, a na staveništi zpracovatelem. Funkce a
nastavení stroje musí být dle všeobecných pravidel staveništního schválení prokázáno
pomocí „Lochblechkiste“ (m rnou bedýnkou z d rovaného plechu). Jako dopln k je
doporu ena výpo etní kalkulace hustoty v prvním aplikovaném poli stavby.
P i otev eném zafoukání musí být zakalkulováno usazení. Z tohoto d vodu je
p edepisován v tší rozm r (jmenovitá aplikovaná tlouš ka = vestavbová síla x 0,9 pro
tlouštky do 15 cm a jmenovitá aplikovaná tlouš ka = vestavbová síla x 0,8 pro tlouštky
nad 15 cm ).
v prostorech se st íkající vodou není používání CLIMATIZER PLUS povoleno.
V prostorách hrozících p sobením p ímého ohn na izolant a v okolí komínových t les
není používání CLIMATIZER PLUS povoleno
V prostorách s trvalou teplotou nad 105st celsia není používání CLIMATIZER PLUS
povoleno
Každé staveništ musí být dokumentováno p edávacím protokolem.
Pokud by bylo zjišt no p i aplikaci CLIMATIZER PLUS velké množství aplikací, které
neodpovídají p edepsané kvalit bude osv d ení firm odebráno a p erušeny dodávky
materiálu.

Orienta ní kilogramové spot eby

materiálu dle r zných aplika ních metod:
(Upozorn ní :spot eba se m že mírn m nit dle zp sobu vypl ování konstrukce)

Voln vodorovn
Cm tlouš ky
kg/m3
10 - 12
30
13 - 17
35
20 - 25
38
21 - 30
40
Šikmina -sklon do 30 stup
Cm tlouš ky
kg/m3
10 -13
40
14 -17
45
20 -25
48
21- 30
50
Šikmina -sklon do 45 stup
Cm tlouš ky.
kg/m3
10 -13
45
14 -17
48
20 -25
55
21- 30
55
Šikmina -sklon do 45 stup
Cm tlouš ky
kg/m3
10 - 13
55
14 - 18
60
18 - 20
65
21 - 30
65

- 90 stup

Konstruk ní ochrana proti vlhkosti
Požadavky na konstrukci:
Ochrana p ed vlhkostní zát ží vlivem po así (net snosti ve starých nebo chybných st ešních
krytinách nebo fasádách, deš ové vánice, poletující sníh, nebo stojící voda p i tání sn hu)
Ochrana p ed jinými zdroji vlhkosti (stojící voda ve st nách, kondensa ní voda z vodovodních
potrubí studené vody nebo odv trávacích šachet, vlhko pod net snými podlahami, atd.).

Opat ení:
U st ech se sklonem pod 30° je p edpoklad provedení podst ešních úprav(pojistných folií
apod.) pro odvod vody dle odborných pravidel pokrýva ského cechu a p edpis výrobc
krytiny .
Pokud je tepelná izolace foukána až do prostoru mezi krokvemi – pod krytinu musí být pro
odvod vody, provedeno zajišt ní v podob z difusních stavebních materiál (Sd- hodnota
0,2 m), pro zamezení tvorby a hromad ní kondensátu (mikroperforované pojistné folie jsou
pro p ímý kontakt s materiálem nep ípustné).
P i použití celulózových izola ních materiál p i vn nev traných fasádách je zásadn
doporu en d kaz provedený výpo tem na kondensaci, jakož i dodate né p ezkoumání
finálního fasádního obkladu na vodot snost. Totéž platí i pro p íhradové konstrukce.

Doporu ení n meckých norem výpis ( eské normy nejsou k dispozici) :
P i použití CLIMATIZER PLUS celulózových izola ních materiál v d ev ných konstrukcích, jak jsou
popsány v p edpisech DIN 68 800 dílu 2, je t ída nebezpe í 0 dána, pokud budou zachovány
následující parametry :

St echa

p i p edzpracování
s kontrolou kvality

max. vlhkost d eva p i
zástavb
vnit ní povrch

Podst ešní deska nebo folie

St na
max. vlhkost d eva p i
zástavb
vnit ní povrch izolace
vn jší povrch izolace

p i zpracování na staveništi

20 %

vnit ní potah s libovolnou Sdhodnotou
podst ešní s Sd- hodnotou
0,2 m je možná i otev ené
d ev né bedn ní se ší kou
prken 100 mm a fuky 5 mm
a p ípadná p ekrývací folie s Sdhodnotou 0,02 m

35 %
vnit ní parozábrana nebo parobrzda s Sdhodnotou 2,0 m nap . sádrokarton nebo
Fermecell-deska plus konvek ní ochranná
lepenka nebo folie s Sd- hodnotou 1,8 m

d evovláknitá deska
dle DIN 68755 maximáln 25 mm nebo
podst ešní s Sd – hodnotou 0,1 m

žádný rozdíl mezi prefabrikovanými dílci s kontrolou kvality a
zpracováním na staveništi vždy musí být ove eno výpo tem, že
nedochází ke kondenzaci a nebo hromad ní vlhkosti
20 %
vnit ní potah s libovolnou s Sd - hodnotou v tší než vn jší povrch
vn jší potah s libovolnou s Sd - hodnotou menší než vnit ní povrch
(n kolikanásobn )

Pro všechny konstrukce musí být prokázána difusn -technická funk ní zp sobilost dle SN EN ISO 13788 .
Dále musí být realizovány v DIN 68 800 – dílu 2 uvedené zvláštní stavební opat ení u d eva ( zejména .:
zamezení napadení hmyzem nebo houbami, pov trnostní ochrana).
P i prokazování difusn -technické funk ní zp sobilosti jsme Vám rádi k službám . Využijte naši
linku 00420 326 901 411 (ing. Štenc nebo p. Sejk)

Opat ení proti prašnosti
Tam, kde je CLIMATIZER PLUS foukán voln , m la by být izola ní vrstva chrán na p ed
cirkulací vzduchu nebo pulsujícími pohyby vzduchu. P i otev en foukaném materiálu
s intenzivním prov tráváním nad izolací by m l být povrch zpevn n lehkým navlh ením.
ochrana proti prachu pomocí nepískované lepenky nebo folie s nízkým difúzním odporem je
p i prkenných podlahách v obývaném interiéru (izolace trámového mezistropu starších i
nových objekt ) naprosto nutná, protože p i „pumpujících pohybech“ p i ch zi po podlaze
m že být vnášen prach do obytného prostoru.

Požadavky na isolovaný prostor
Podstatné p edpoklady pro vysokou životnost foukané isolace CLIMATIZER PLUS jsou:
Stálost dutého prostoru, tzn. duté prostory musí být ohrani eny tvarov stabilními
materiály snášející zatížení.
Materiály, mající sklon k velké roztaživosti, jako papírové pruhy bez armování, textilní
tkaniny apod. nebo desky s velmi hladkým povrchem, nejsou pro ohrani ení isola ní
vrstvy z CLIMATIZER PLUS p i sklonu st echy nad 45° resp. ve st n doporu ené.
Materiály podléhající silným výkyv m roztaživosti (p sobením vlhka a/ nebo p sobením
tepla by nem ly být zásadn používány.
Všechny obvodové materiály (desky, d evo nebo armované lepenky) musí být tak
uzp sobeny a upevn ny, aby vydržely p i foukání vznikající usazovací tlak.
P i svislých dutých prostorech by se nem la p ekra ovat plnící výška 2,5 m.P i použití
speciální koncovky X floc 3,2m.
Prostory p esahující ohrani ené výšky, musí být odd leny pomocí p ed lu (nap . mezi
stojiny rozep eného prkna.
Izola ní vrstva 30 cm m že být kompenzována zvýšenou hustotou aplikace ( 65kg/m3).
P i aplikaci izolace ve st eše spo ívá izola ní vrstva dle sklonu st echy více nebo mén na
vnit ním potahu ( v tšinou na izol. parot sné zábran ). Vyboulení lepenky mezi
horizontáln umíst ným bedn ním je obvykle dosta ující ochrana proti skluzu izolace.
Stejn protiskluzov p sobí i v mnohých st ešních konstrukcích do izolace zasahující
nosné rošty.
St echy se sklonem do 30° nepot ebují p i udaných hustotách žádné protiskluzové zábrany.
U kolm jších st ech by nem la být délka jednotlivých prostorových sekcí 6 – 10 m dle
sklonu st echy p ekro ena.

Požární ochrana
CLIMATIZER PLUS je izola ní hmota stavební t ídy C1 t žko ho lavá (normáln
vzn tlivá).
Teploty, které v izolaci vznikají musí být omezeny. Trvalé teploty nesmí p ekro it 80°C.
Stavební prvky, vydávající teplotu od
105°C nesmí být bez dalších protipožárních
opat ení do isola ní vrstvy zabudovány.
Pat i né pokyny najdete u výrobce stavebních prvk .
Konstrukce s protipožárními požadavky musí být provedeny tak, aby odpovídaly
konstruk ním postup m výrobce, nebo aby spl ovaly obecné protipožární p edpisy .
Všechny svítidla s vysokou teplotou musí být odd leny reflexními kryty s garantovanou
povrchovou teplotou pod 100stup .
Pro konstrukce s CLIMATIZER PLUS
který je soustavn dopl ován.

je k dispozici katalog osv d ených konstrukcí,

P i prokazování požární ochrany Vás rádi podpo íme.

Foukací stroj…
Použitý foukací stroj musí být pro ten který p ípad použití a pro izola ní materiál také
vhodný. U nejmenších stroj se m že stát, že nejsou schopny uskute nit pot ebné
rozm ln ní materiálu nebo, že dopravené množství materiálu je v nevhodném pom ru
k množství vzduchu. Tyto skute nosti mohou vést k nedostate nému rozd lení a
k nesprávné hustot . O t chto problémech a o plánovaném nákupu nového foukacího
stroje se s Vámi rádi b hem školení poradíme. U stroj typu Krendl 500 a výše tento
problém odpadá-je t eba dbát na dobrý technický stav a se ízení)
Pro zpracování CLIMATIZER PLUS b žnými stroji jsou k dispozici tabulky pro nastavení.
Údaje pro údržbu a ošet ení stroje jsou prosím uvedeny v dokumentaci stroje.
D ležité jsou p edevším následující body
- denn istit sací vzduchový filtr,
- p ekontrolovat stav uzáv ru- turniketu – prašnost zp t do násypky sv d í o opot ebení
gum.
- nakyp ení materiálu se s p ibývajícím množstvím nápln snižuje,
- po nasazení by m l být stroj p ed delší odstávkou vyprázdn n.

… a hadice
Délka hadice, zvrásn ní vnit ní st ny hadice p inášejí ztráty vzduchového výkonu, které
mají vliv na pr b h foukání. Proto by m ly být hadice vedeny vždy pokud možno p ímo,
rovn a co nejkratší drahou.
Pracujeme vždy s co nejv tším pr m rem hadice avšak maximáln do pr m ru 3´´.
Zúžení zesilují pulsování toku materiálu. Pouze ve výjime ných p ípadech, nap . p i
hubicovém foukání v nep ístupných polích je možno od t chto pravidel upustit.
Hadice by také nem la vykazovat zlomy a smy ky, protože je tím omezen tok materiálu.
Výjimkou je foukání do velkých výšek, kdy se smy ky z d vodu možného ucpání hadic
doporu ují.
Obzvláš u nást iku p i p idání vody je d ležitý stejnom rný tok materiálu. Zde musíme
pracovat p ímo s 2“ hadicemi. Pro v tšinu stroj existuje pro tento ú el adaptér, který je
možno našroubovat do výpustného nástavce uzáv ru turniketu nebo redukce která se
vloží mezi poslední a p edposlední díl hadice .
Hadice by m la být p edevším ve všech spojích t sná, aby se omezily vzduchové ztráty.
Toto je možno p ekontrolovat též vzduchovým manometrem. (Tlaková diference m ena
na stroji a na konci hadice ).
Existují hadice s hladkou vnit ní st nou (PU) a siln vroubkované (PE). U delších cest je
pro zmenšení odporu smysluplné, použít pro dopravu materiálu (PU) hadice.
Hadice, která je potom vedena do p í ky by m la být naopak z PE, protože PU hadice
jsou pro tento ú el p íliš m kké a poddajné.
U stroj jejichž nakyp ení není dostate né, m že vroubkovaná hadice napomoci
k dodate nému nakyp ení.
Koncové hadice se vždy doporu uje používat pr svitné, což je pro kontrolu toku
materiálu nepostradatelné.
Hadice by m la být zásadn , pokud možno vyfoukána, aby materiál který je ve stoupací
hadici se po vypnutí neusazoval sm rem dolu, což by vedlo k tvo ení zátky v hadici. P i
stoupacích výškách p es 3 poschodí musí být v hadici vytvo ena smy ka, aby se
eventueln padající materiálové množství rozd lilo.
P íliš vysoké stoupání na výškové budovy m že vzduchové výkony snížit natolik, že se
výrazn snižuje foukané množství.

Otev ené foukání (ca 35kg/m3))
Otev ené foukání používáme u rovinných a lehce zvln ných ploch. Je p itom t eba brát v úvahu, že
musíme po ítat se sednutím plochy. Jmenovitá tlouš ka izolace, která je po ítána pro U-hodnotu je
nižší než tlouš ka zafoukávaná – to platí zejména u ploch s tlouš kou nad 15 cm.
Jmenovitá tlouš ka požadovaná = foukaná tlouš ka x 0,8
U velkých ploch se stejnom rná vrstva nedá posoudit. Izola ní vrstva musí být pravideln
kontrolována podle výškových zna ek. Izola ní vrstvu je možno p ekontrolovat pomocí desky pro
m ení síly vrstvy.
U otev eného foukání je materiálový p ísun úpln otev en a vzduch stažen natolik, aby materiál ješt
rovnom rn a plynule proudil. Pokud je p íliš málo vzduchu, za íná tok materiálu váznout a v hadici se
za nou tvo it zátky. ím menší je možno nastavit výkon vzduchu, tím menší je ví ení prachu
v pracovním prostoru.
P i otev eném foukání foukáme materiál tak, aby proudil proti již vytvo ené izola ní vrstv .Tím dojde
k tomu, že p es materiál proudící vzduch vyhladí povrch. Dodate n m žeme p i vypnutém p ísunu
materiálu použít zúžený konec hadice a vzduchem provést lepší rozd lení resp. vyhlazení povrchu. P i
práci s um lohmotnými trubkami m že být elektrostatický náboj tak silný, že je možno pracovat pouze
v rukavicích.
Vrchní povrch izolace v siln v traných prostorách se doporu uje lehce zamlžit vodou. Vlivem
zvlh ení povrchu a tím docíleného ztvrdnutí vrchní vrstvi ky je materiál ú inn chrán n p ed
pr vanem a nem že být již odvát. U zvln ných a slab sklon ných ploch sklonu(klenby) by m l být
podklad též navlh en, aby celulóza vázala s podkladem a neklouzala.
Od sklonu 30°musí být materiál vlhce nanesen v plné izola ní vrstv . Podklad proto nesmí být
choulostivý na vlhko a musíme pokud možno nanášet s co nejmenší vlhkostí. Týká se zejména
aplikace na klenby shora.

Zhušt né foukání (35 až 60 kg/m3 )
Jedno z hlavních použití pro CLIMATIZER PLUS je tlakové foukání do p í ek:
naho e v p í ce vyrobit otvor, kterým je vedena hadice dol , na hadici p ipevníme dv zna ky
(barevné lepící pásky), jedna 30 cm od konce hadice, která konec v as aplika nímu pracovníkovi
ozna í, druhá v odstupu výšky p í ky od konce hadice, takto poznáme, zda je hadice zasunutá
celá do p í ky,
Hadice se celá zasune do p í ky a následn je op t vytažena o cca 60 cm, p i foukání je hadice 23 krát pomalu pooto ena, aby ohnutá hadice také p ímo foukala do roh p í ek
jakmile je spodní prostor voln materiálem zapln n, zasuneme hadici o cca 30 cm zp t dovnit a
tímto úkonem zapo ne zahušt ní materiálu
pokud se rychlost materiálu v hadici zmenší nebo dokonce zastaví, pomalu táhneme,
p i p íliš prudkém tažení zanechává hadice jen nedostate n pln ný dutý prostor. Konec hadice by
m l být vždy zasunut v materiálu, protože zahušt ní se uskute ní pouze v zón 20 – 30 cm.
Materiál je vlivem vzduchu a spolu dopraveným materiálem posouván do strany a sm rem
k okrajovému prostoru zahušt n. asový moment, kdy je hadice vytahována, podstatn ovliv uje
kvalitu zahušt ní a vypln ní prostoru.
Existují t i neomylné znaky, kdy má být hadice povytažena:
1. z p í ky se ozývá „bublání“ ,
2. vibrace na hadici,
3. pohledem
skrz
pr svitnou
hadici m žeme pozorovat
zpomalení
až
zastavení
rychlosti pohybu materiálu,
Pokud je hadice povytažena p íliš pozd , vzniká nebezpe í tvo ení zátek na konci hadice, což
vede k nehomogennímu pln ní materiálu, nebo dochází, p edevším na hadicových spojích
k ucpání, která se asto velmi pracn odstra ují.

Hadice má být proto pokud je to možné, úpln vyfoukána, tok materiálu se p ed vypnutím
ventilátor vypne.
Zasunutí hadice je tím obtížn jší, ím je sklon p í ky plošší. Protože hadice vlivem skladování
vykazuje na konci ur ité zak ivení, je dobré, hadici p i sunutí pootá et o 180° sem a tam. Tímto
zp sobem je možno leh eji p ekonat ur ité p ekážky, jako jsou nap . p í né lat .
Pootá ením hadice se též kontroluje, zda hadice neutvo ila smy ku. To by vedlo k tomu, že
celulosový isola ní materiál by nebyl foukán do spodního prostoru, nýbrž sm rem nahoru.
Pracovníci aplikace“ by m li pomocí kapesní svítilny a zrcadla v nep ehledných p í kách
p ekontrolovat polohu hadice.
Protože tvo ení smy ek se vyskytuje p edevším pokud je hadice zasouvána do horizontálních
prostor (nap . stropy z d ev ných trám ) doporu ujeme v tomto p ípad zásadn pomocnou
nasazovací instala ní novodurovou trubku zafixovat nap . lepící páskou. Tyto trubky je možno
zasouváním do sebe libovoln prodloužit.
Jednotlivé p í ky musí být zásadn od sebe odd leny. Zaprvé m že do ostatních p í ek unikat
vzduch. Potom nenastane žádné dostate né rozd lení a zahušt ní. Za druhé m že být za ur itých
okolností do sousedních p í ek tolik materiálu, že už není možno do nich zasunout hadici.
Tento problém je možno ešit zasunutím dopl kových hadic do sousedních p í ek. Toto opat ení by
m lo být zásadn použito u p í ek, u kterých existují nap . vlivem horizontáln probíhajících lat ní,
pr b žn více jak 20 mm silné mezery ve spojení.
Zásadn musí být dodržen minimální pot ebný tlak vzduchu, protože tlak vzduchu vede k zahušt ní
(nap . diagonální bedn ní nebo lehké stavební desky z d evo-t ísky).
Vzduch rozmístí materiál, vytvá í potom tlak, který vede k dodate nému zahušt ní! Drsnost
povrch zt žuje rozmíst ní v p í ce. Jak p i velkých net snostech, tak p i hrubých bednících
materiálech musí aplikant použít v tší množství vzduchu, nebo, pokud stroj nemá rezervy, provést
ubráním materiálového množství.

Bezpe nost
Bezpe nost p i práci
P i zpracování CLIMATIZER PLUS by m la být dodržena všechna opat ení pro minimalizaci vzniku
jemného prachu, který by obt žoval aplika ní pracovníky. Pokud to strojní technika dovoluje, m la by
být nasazena odv trávací za ízení a dopravní vzduch by m l být p ed návratem do místnosti filtrován.
Udržovat na staveništi istotu a dbát na ú inné v trání v pracovní místnosti jsou opat ení, která je
možno provád t skoro všude.
P esto m že být všeobecná hranice hodnoty prašnosti 6mg/Nm³ p ekro ena. Doporu ujeme proto, pro
zpracování vedle t sného a uzav eného pracovního oble ení, používání ochranných brýlí a
pracovních rukavic, nošení vzduchové p ilby resp. ochranný prachový filtr – roušku.

Všeobecné bezpe nostní pokyny
Ve smyslu zákona o chemikáliích je CLIMATIZER PLUS p ípravek, který není na seznamu
ozna ovaných látek.
V CLIMATIZER PLUS obsažené p ísady jsou dle ustanovení o nebezpe ných látkách mírn dráždivé.
Z toho plynou zásady :
o

Nepolykat,

o

Nepoužívat na hra ky nebo jako materiál pro kutily

o

Držet z dosahu d tí

o

Zabránit p ímému styku s t hotnými a kojícími ženami

