Bezpečnost a záruka
Protože se jedná o výrobky, které obsahují malé množství radioaktivní látky – plynné
Tritium, je otázka bezpečnosti přirozeně na místě. Jednou ze záruk je pro Vás skutečnost,
že náš obchod svou činnost provozuje legálně, v souladu s legislativou ČR. Pro dovoz
těchto výrobků máme Státním úřadem pro jadernou bezpečnost vydáno povolení podle
§ 9 odst. 2 písm. g) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon. Dovážíme a uvádíme na trh
pouze výrobky, kde výrobce garantuje původ GTLS zdrojů – od švýcarské společnosti.
Hodinky nelze vyhodit do běžného odpadu, majitel je povinen vrátit hodinky výrobci, který
se postará o odbornou likvidaci. Rádiová aktivita tritia se po 10 letech sníží na polovinu.
Jasnost GTLS však klesá zhruba o 10-15% ročně. Svítivost GTLS tedy může trvat až 25
let!
Bezpečnost:
Tento výrobek obsahuje radioaktivní látku – Tritium ( 3H)
Maximální aktivita látky obsažené ve výrobku je < 10 GBq
Tritium produkuje β záření, které má nízkou pronikavost. Zdroj umístěný ve výrobku je
nevyzařující, záření neuniká ven a při běžném použití s respektováním níže uvedených
pokynů je používání výrobku zcela bezpečné. Záření tritia v reakci s příslušnou vrstvou
emituje světlo. Kapsle jsou uzavřené ve skleněné ampuli (tritium nijak neuniká) a z
vlastností tritia (nízkoenergetické β záření) vyplývá i nulové záření uvolňované do okolí
(tritium nemá dostatečnou energii, aby proniklo sklem kapsle, ani materiálem ve které je
kapsle umístěná).
Výrobek (hodinky) slouží k zjišťování (poznávání) času. Výrobek nevystavujte působení
mechanických sil (nárazy, tlaky), přímému ohni, teplotě nad 80 ºC, působení kyselin
a rozpouštědel. Výrobek není určený ke konzumaci, nevkládejte jej do úst. Výrobek
nevkládejte do mikrovlnné trouby a jiných elektrických zařízení. V žádném případě
nenarušujte pouzdro výrobku. Při náhodném rozbití obalu výrobek dále nepoužívejte a
vraťte jej prodejci. Při rozbití uvnitř místnosti důkladně vyvětrejte. Nepoužívané výrobky je
rovněž možné vrátit prodejci. Nefunkční, nebo poškozený výrobek nepatří do běžného
odpadu, majitel je povinen vrátit hodinky výrobci či prodejci, který se postará o odbornou
likvidaci.

