
Methanol       %

Licht 
ontvlambaar

Giftig

buiten bereik van kinderen bewaren * In goed gesloten verpakking 
bewaren * Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - niet roken
Aanraking met de huid vermijden * In geval van ongeval of indien 
men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen

Vergiftig bij inademing, opname door de 
mond en aanraking met de huid.  
Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare 
effecten bij inademing, aanraking met de 
huid en opname door de mond.
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