
  

  

  

  

  

H290 Může být korozivní pro kovy. | H302 Zdraví škodlivý při požití. | H314 Způsobuje těžké 

poleptání kůže a poškození očí. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový 

štít. | P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.  

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu 

okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. | 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.                                                     

Nebezpečné složky směsi: Hydroxid draselný, CAS: 1310-58-3. 

Hydroxid draselný 45% roztok, extra čistý NEBEZPEČÍ 
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