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P302+334

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Ponořte do studené
vody/zabalte do vlhkého obvazu.

P302+350

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým
množstvím vody a mýdla.

P302+352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým
množstvím vody a mýdla.

P303+361
+353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré
kontaminované části oděvu okamžitě
svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P304+340

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na
čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze
usnadňující dýchání.

P304+341

PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání
přeneste postiženého na čerstvý vzduch a
ponechte jej v klidu v poloze usnadňující
dýchání.

P305+351
+338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P306+360

PŘI STYKU S ODĚVEM: Kontaminovaný oděv
a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím
vody a potom oděv odložte.

P370+378

V případě požáru: K hašení použijte ….

P370+380

V případě požáru: Vykliďte prostor.

P370+380
+375

V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli
nebezpečí výbuchu haste z dostatečné
vzdálenosti.

P371+380
+375

V případě velkého požáru a velkého množství:
Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu
haste z dostatečné vzdálenosti.

P401

Skladujte …

P402

Skladujte na suchém místě.

P403

Skladujte na dobře větraném místě.

P404

Skladujte v uzavřeném obalu.

P405

Skladujte uzamčené.

P406

Skladujte v obalu odolném proti korozi/…
obalu s odolnou vnitřní vrstvou.

P407

Mezi stohy/paletami ponechte vzduchovou
mezeru.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P411

Skladujte při teplotě nepřesahující … °C/…°F.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122
°F.

P307+311

PŘI expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P413

P308+313

PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte
lékařskou pomoc/ošetření.

Množství větší než … kg/… liber skladujte při
teplotě nepřesahující … °C/…°F.

P420

Skladujte odděleně od ostatních materiálů.

P309+311

PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
nebo lékaře.

P422

Skladujte pod …

P402+404

Skladujte na suchém místě. Skladujte v
uzavřeném obalu.

P332+313

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření.

P403+233

Skladujte na dobře větraném místě.
Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P333+313

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte
lékařskou pomoc/ošetření.

P403+235

Skladujte na dobře větraném místě.
Uchovávejte v chladu.

P335+334

Volné částice odstraňte z kůže. Ponořte do
studené vody/zabalte do vlhkého obvazu.

P410+403

Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na
dobře větraném místě.

P337+313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte
lékařskou pomoc/ošetření.

P410+412

P342+311

Při dýchacích potížích: Volejte
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
nebo lékaře.

Chraňte před slunečním zářením.
Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122
°F.

P411+235

Skladujte při teplotě nepřesahující … °C/…°F.
Uchovávejte v chladu.

V případě požáru: Zastavte únik, můžete-li
tak učinit bez rizika.

P501

Odstraňte obsah/obal …

P370+376
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VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY NEBEZPEČNOSTI

GHS01
výbušné látky

GHS02
hořlavé látky

GHS03
oxidační látky

GHS04
plyny pod tlakem

GHS05
korozivní a žíravé látky

GHS06
toxické látky

GHS07
dráždivé látky

GHS08
látky
nebezpečné pro zdraví

GHS09
látky nebezpečné
pro životní prostředí
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