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Kan kanker veroorzaken bij inademing * Bevordert de verbranding van brandbare
stoffen * Veroorzaakt ernstige brandwonden * Kan overgevoeligheid veroorzaken
bij contact met de huid * Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan
in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
Blootstelling vermijden, voor gebruik speciale aanwijzing raadplegen * Bij aanraking
met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies
inwinnen * Nooit water op deze stof gieten * Draag geschikte beschermende kleding,
handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht * Ingeval van
ongeval of indien met zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk
hem dit etiket tonen) * Deze stof en/of de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren *
Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart
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