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Formol    4 %

Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten  *   Kan 
overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig 
medisch advies inwinnen  *   Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding  
Ingeval van ongeval of indien met zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen 
(indien mogelijk hem dit etiket tonen)  *   Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen 
gebruiken
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