FLUID PRO SKOT S KAMENNÝM OLEJEM
Výstražná upozornění a bezpečnostní pokyny
Výstražná upozornění (H-věty) CLP
Kód
Znění věty o nebezpečnosti
H225
Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H302
Zdraví škodlivý při požití.
H315
Dráždí kůži.
H317
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319
Způsobuje vážné podráždění očí.
H331
Toxický při vdechování.
H332
Zdraví škodlivý při vdechování.
H335
Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336
Může způsobit ospalost nebo závratě.
H350
Může vyvolat rakovinu.
H360
Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.
H372
Způsobuje poškození orgánů.
H411
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H413
Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty) CLP
Kód
Znění věty o bezpečném zacházení
P210
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P211
Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P232
Chraňte před vlhkem.
P233
Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P234
Uchovávejte pouze v původním obalu.
P235
Uchovávejte v chladu.
P243
Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P261
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P262
Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P270
Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P271
Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P281
Používejte ochranné rukavice proti chladu/obličejový štít/ochranné brýle.
P285
V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P314
Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P381
Odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika.
P391
Uniklý produkt seberte.
P301+P312
PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO/lékaře/…
P301+P330+P331
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P352
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/...
P304+P340
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující
dýchání.
P305+P351+P338
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332+P313
Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P370+P378
V případě požáru: K hašení použijte…. k zániku
P406
Skladujte v obalu odolném proti korozi/… obalu s odolnou vnitřní vrstvou.
P410
Chraňte před slunečním zářením.
P402+ P404
Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.
P403+P233
Skladujte na dobře větraném místě.Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P403+P235
Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

