
  

  

  

  

  

  

  

  

Arabská guma prášková VAROVÁNÍ 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | 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. 

Arabská guma prášková VAROVÁNÍ 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | 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. 

Arabská guma prášková VAROVÁNÍ 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | 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. 

Arabská guma prášková VAROVÁNÍ 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | 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. 

Arabská guma prášková VAROVÁNÍ 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | 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. 

Arabská guma prášková VAROVÁNÍ 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | 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. 

Arabská guma prášková VAROVÁNÍ 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | 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. 

Arabská guma prášková VAROVÁNÍ 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | 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. 

Arabská guma prášková VAROVÁNÍ 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | 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. 

Arabská guma prášková VAROVÁNÍ 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | 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. 

Arabská guma prášková VAROVÁNÍ 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | 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. 

Arabská guma prášková VAROVÁNÍ 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | 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. 

Arabská guma prášková VAROVÁNÍ 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | 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. 

Arabská guma prášková VAROVÁNÍ 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | 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. 

Arabská guma prášková VAROVÁNÍ 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | 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. 

Arabská guma prášková VAROVÁNÍ 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | 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. 


