Anhydrid kyseliny maleinové min. 99,5 %, pro syntézu

NEBEZPEČÍ

H302 Zdraví škodlivý při požití | H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí | H317
Může vyvolat alergickou kožní reakci | H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo
astmatu nebo dýchací potíže | H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo
opakované expozici | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné
brýle/obličejový štít. | P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE
zvracení. | P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. |
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze
usnadňující dýchání. | P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování. | P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. |
EUH071 Způsobuje poleptání dýchacích cest.
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