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Věty " S " používané v Bezpečnostních listech
Uchovávejte mimo dosah dětí
Uchovávejte obal na dobře větraném místě
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz kouření
Nekuřte při používání
Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce, dovozce, distributor)
Zamezte styku s kůží
Zamezte styku s očima
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím... (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce, dovozce a distributor)
Nevylévejte do kanalizace
Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny
Používejte vhodný pracovní oděv
V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)
Při požití okamžitě vyhledejte lékařkou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
Zamezte explozi - před použitím si obstarejte speciální instrukce
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz. speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal a označení
Zamezte styku s kůží a očima
Používejte vhodný pracovní oděv a ochranné rukavice
Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
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R 38
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R 40
R 41
R 45
R 65

Věty " R " používané v Bezpečnostních listechp
Hořlavý
Vysoce hořlavý
Extrémně hořlavý
Zdraví škodlivý při vdechování
Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží
Dráždí kůži
Dráždí oči
Možné nebezpečí nevratných účinků
Nebezpečí vážného poškození očí
Může vyvolat rakovinu
Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
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vozce, distributor)

kuje výrobce, dovozce a distributor)

je-li možno, ukažte toto označení)

tento obal a označení
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