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Nebezpečí pro člověka a životní prostředí

Prevence a chování

Postup pro stav nouze

Pokyny pro první pomoc

Signální slovo: Varování.

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Následující informace se týkají způsobů použití uvedených v pododdílu 1.2 bezpečnostního listu
Další údaje o použití jsou v technickém listu (je-li k dispozici).
Pro tento oddíl platí běžné podmínky.

Doporučená bezpečnostní opatření při nakládaní s neředěným výrobkem:

Vhodné technické kontroly: Při běžném použití se nevyžaduje.
Vhodné organizační kontroly: Při běžném použití se nevyžaduje.
Osobní ochranné prostředky
Ochrana očí / obličeje: Při běžném použití se nevyžaduje.
Ochrana rukou: Zde nehodící se.
Ochrana pokožky a těla: Při běžném použití se nevyžaduje.
Ochrana dýchacích cest: Při běžném použití nejsou speciální požadavky.

Omezování expozice životního prostředí:Při vypouštění upotřebených vodných roztoků do kanalizace dodržujte platné právní předpisy.
Nevypouštějte nezředěné nebo nezneutralizované.

Vhodná hasiva Oxid uhličitý. Suchý prášek. Sprchový proud vody. Na hašení větších požárů použijte proud vody nebo
pěnu odolnou vůči alkoholu.

Opatření na ochranu životního prostředíZabraňte vniknutí do kanalizace, povrchových nebo podzemních vod. Zabraňte vniknutí do půdy. Zředte
velkým množstvím vody. Informujte příslušné úřady v případě, že se nezředěný výrobek dostane do
kanalizace, povrchové nebo podzemní vody nebo půdy.

Čistící metody Posypte inertním materiálem např. pískem, štěrkem, pilinami, univerzálním absorbentem.

Vdechnutí: Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc nebo ošetření.
Zasažení očí: Okamžitě opatrně vyplachujte oči vlažnou vodou po dobu několika minut. Vyjměte kontaktní čočky,

jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Pokud dojde k podráždění
a bude přetrvávat, vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití: Okamžitě vypijte 1 sklenici vody. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc nebo ošetření.

Vždy si prečtěte etikety výrobku. Pro bližší informace si vyžádajte bezpečnostní list.  Údaje v bezpečnostním listu vycházejí ze současného
stavu našich znalostí a informací dostupných v době zpracování bezpečnostního listu. Nicméně, to nepředstavuje záruku vlastností výrobku

a nestanoví právně závaznou smlouvu.
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