Cenník AZBEST pre rok 2017
Prehľad odobratých chemických zmesí (ich množstvo/max. použiteľnosť v m2) každou oprávnenou spoločnosťou poskytujeme v pravidelných
intervaloch Regionálnym úradom verejného zdravotníctva na celom území SR.
Dodacie podmienky sú uvedené na str. 2
Tovar/služba

Popis

A - penetration power

Chemická zmes na stabilizáciu materiálov s obsahom azbestových vlákien pred ich demontážou.
Chemická zmes nie je určená na trvalé zabudovanie v stavbe. Zmes je určená len na
profesionálne použitie.

Balenie
NOVINKA

30 kg
NOVINKA

A - fibre absorbend

A - penetration power FROST

Foster 32-20

Foster 32-80

polomaska P3 jednorázová
polomaska 3M
filter P3 do polomasiek 3M
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Chemická zmes na zachytávanie (fixáciu) zostatkových azbestových vlákien. Chemická zmes nie
je určená na trvalé zabudovanie v stavbe. Zmes je určená len na profesionálne použitie.
Chemická zmes na stabilizáciu materiálov s obsahom azbestových vlákien pred ich demontážou.
Aplikácia je možná pri teplote do - 5 C°. Chemická zmes nie je určená na trvalé zabudovanie
v stavbe. Zmes je určená len na profesionálne použitie.
Chemická zmes Foster 32-20 a Foster 32-80 tvoria dvojzložkový systém používaný pri práci s
azbestom. Chemická zmes Foster 32-20 je určená len na profesionálne použitie, na zlepšenie
priľnavosti k podkladu (penetrácia) pred nanesením zapúzdrujúcej chemickej zmesi Foster 32-80.
Chemická zmes je určená na trvalé zabudovanie v stavbe.
Chemická zmes Foster 32-80 a Foster 32-20 tvoria dvojzložkový systém používaný pri práci s
azbestom. Chemická zmes Foster 32-80 je určená len na profesionálne použitie, na zabránenie
uvoľňovania azbestových vlákien z materiálov. Vytvára tuhý, slabo farebný, umývateľný,
oteruvzdorný povrch. Dá sa používať na väčšinu povrchov vrátane pevne viazaných, skôr
natieraných povrchov a na tvrdé neabsorbtívne typy izolácií s obsahom azbestu. Ľahko sa
nastriekáva a po vytvrdnutí tvorí tuhý elastomerický film. Chemická zmes je určená na trvalé
zabudovanie v stavbe.

Na ochranu dýchacích ciest pri práci s azbestom. Jednorázové použitie.
Na ochranu dýchacích ciest pri práci s azbestom.
Na ochranu dýchacích ciest pri práci s azbestom.

10 kg

10 kg

Cena v EUR bez
DPH
7,50 €/kg

75,00 €/balenie
6,50 €/kg

195,00 €/balenie
7,50 €/kg

75,00 €/balenie
6,50 €/kg

30 kg

195,00 €/balenie

30 kg

225,00 €/balenie

na vyžiadanie

na vyžiadanie

na vyžiadanie

na vyžiadanie

min. 10 ks
min. 3 ks
min. 10 ks

3,30/ks
20,00/ks
5,00/ks
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7,50 €/kg

Tovar/služba

Popis

Min. odber/balenie

overal TYVEK

Ochranný protiprašný odev s kapucou. Jednorázové použitie.

min. 10 ks

Cena v EUR bez
DPH
6,00/ks

samolepka na označenie azbestu

Samolepka na označenie materiálu obsahujúceho azbest.
Odber vzorky vzduchu a jej analýza elektrónovou mikroskopiou na
prítomnosť azbestových vlákien akreditovaným laboratóriom.
Odber vzorky materiálu a jej analýza elektrónovou mikroskopiou na
prítomnosť azbestových vlákien akreditovaným laboratóriom.

min. 50 ks

0,20/ks

min. 1 vzorka

332,00/vzorka

min. 1 vzorka

165,00/vzorka

min. 1 deň

60,00/deň

min. 1 deň

60,00/deň

min. 1 deň

60,00/deň

odber vzorky vzduchu a jej analýza
odber vzorky materiálu a jej analýza
prenájom striekacieho zariadenia STORCH
prenájom priemyselného vysávača
prenájom odsávacieho zariadenia

Bezvzduchové striekacie zariadenie na aplikáciu chemických zmesí A penetration power (FROST) a A - fibre absorbend.
Priemyselný vysávač s HEPA filtrom určený na prácu s azbestom.
Odsávacie zariadenie s HEPA filtrom určené na filtráciu vzduchu pri práci
s azbestom.

DODACIE PODMIENKY:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Informujte sa prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky o dostupnosti tovaru alebo služby (web stránka - Kontakt).
Vystavte objednávku a zašlite ju prostredníctvom e-mailu (uveďte aj telefónne číslo).
Uhraďte predfaktúru, ktorú obdržíte prostredníctvom e-mailu.
Po uhradení predfaktúry Vám bude tovar zaslaný kuriérskou službou (cena kuriéra nie je zahrnutá v cene tovaru - platíte ju pri dodaní) alebo vydaný
pri osobnom odbere po predchádzajúcej dohode o termíne.
Dokumentácia k tovaru (certifikát, KBÚ a náhradná etiketa) Vám bude sprístupnená formou e-mailovej informácie.
Faktúra Vám bude zaslaná Slovenskou poštou.

Dokumentáciu k chemickým zmesiam poskytujme výlučne len pri zakúpení chemických zmesí.
Zmluvu o prenájme technických zariadení poskytujeme výlučne len subjektom, ktoré už sú držiteľom oprávnenia vydaného Úradom verejného zdravotníctva SR.
Ak ste pri získavaní oprávnenia od ÚVZ SR deklarovali použitie našich chemických zmesí, dbajte na to, aby pri kontrole štátnymi kontrólnymi orgánmi bola v
súlade plocha Vami odstraňovaných azbestových materiálov s množstvom nakúpených a použitých chemických zmesí, tak ako je uvedené v špecifikácii príslušnej
chemickej zmesi.

Prehľad odobratých chemických zmesí (ich množstvo/max. použiteľnosť v m2) každou oprávnenou spoločnosťou poskytujeme v pravidelných
intervaloch Regionálnym úradom verejného zdravotníctva na celom území SR.
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