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Irriterend voor de ogen en de huid  *   Kan 
overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

Aanraking met de huid vermijden  *  Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met 
overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen  *    Na aanraking 
met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep  *   Draag geschikte handschoenen  
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