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Sárga színű folyadék
Illatosított, jellegzetes szagú
1,3670-1,3680
Korlátlan
80-85 tf%

Illékony. Illékony szerves anyagot (VOC) tartalmaz, ami azonban nem ózonkárosító, viszont jól oldódik a vízben,
így ártalmas a vízi organizmusokra. Az anyag párolgása következtében 20 °C-on a levegő veszélyes
szennyeződése meglehetősen gyorsan kialakulhat. Levegővel robbanásveszélyes gőz/levegő keveréket képez.
Szemizgató hatású. A gőz irritálja/izgatja a szemet és a légzőszerveket. A termék tartós belégzése álmosságot,
szédülést okozhat, narkotikus hatású lehet. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre, a vesére, a májra, a
gyomor- és bél-csatornára, a vérre és a csontvelőre. Alkoholos italok fogyasztása fokozza a károsító hatást. A
termék rendeltetésszerű használata nem károsítja a bőrt, de a termékkel való hosszantartó expozíció a bőr
kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Hígítatlanul vagy nagyobb mennyiségben tilos a környezetbe vagy
szennyvizekbe, csatornákba engedni.
Elsősegély-nyújtás:
A termék belégzésekor: A sérültet távolítsák el a veszélyövezetből, biztosítsanak friss levegőt neki, s helyezzék
nyugalomba. Orvoshoz kell fordulni.
A termék bőrre jutásakor: Az érintett bőrfelületet mossák le bőségesen vízzel vagy zuhanyozzanak. Panasz esetén
orvoshoz kell fordulni.
A termék szembe jutásakor: Ha a sérültnek kontaktlencséje van, s könnyen eltávolítható, akkor óvatosan
távolítsák el. A szemhéjak szétnyitása mellett a sérült szemet öblítsék ki tiszta, langyos, folyó vízzel néhány
percig, miközben a sérült szemgolyóját lassan forgassa körbe, hogy a szemöblítés mindenhova eljusson. Utána
biztosítsanak orvosi ellátást.
A termék lenyelésekor: Ha a sérült eszméletén van, száját tiszta vízzel öblítsék ki; orvoshoz kell fordulni
Tárolás: Csak az eredeti csomagolóanyagokban, száraz, hűvös, jól szellőztetett helyen, élelmiszerektől, egyéb
fogyasztási cikkektől és takarmányoktól, nyílt lángtól és gyújtóforrásoktól, erős oxidálószerektől elkülönítve
tárolják. Tűz- és gyújtóforrások, s nyílt láng használata tilos. Dohányozni tilos! Szikramentes eszközöket
használjanak. Tartsanak készenlétben légzésvédőt. Ajánlott tárolási hőmérséklet: 5-15 °C. Felhasználható: A
gyártástól számított két évig.
Tűzveszélyesség: Robbanásveszélyes – az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint.
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