
  

  

  

  

  

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H332 Zdraví 

škodlivý při vdechování. | H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. | P210 Chraňte před 

teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.  

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. | 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. | P312 Necítíte-li se 

dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. | P403+P233 Skladujte na 

dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. 

Terc.-butanol min. 99% pro syntézu NEBEZPEČÍ 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H332 Zdraví 

škodlivý při vdechování. | H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. | P210 Chraňte před 

teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.  

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. | 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. | P312 Necítíte-li se 

dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. | P403+P233 Skladujte na 

dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. 

Terc.-butanol min. 99% pro syntézu NEBEZPEČÍ 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H332 Zdraví 

škodlivý při vdechování. | H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. | P210 Chraňte před 

teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.  

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. | 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. | P312 Necítíte-li se 

dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. | P403+P233 Skladujte na 

dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. 

Terc.-butanol min. 99% pro syntézu NEBEZPEČÍ 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H332 Zdraví 

škodlivý při vdechování. | H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. | P210 Chraňte před 

teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.  

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. | 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. | P312 Necítíte-li se 

dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. | P403+P233 Skladujte na 

dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. 

Terc.-butanol min. 99% pro syntézu NEBEZPEČÍ 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H332 Zdraví 

škodlivý při vdechování. | H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. | P210 Chraňte před 

teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.  

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. | 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. | P312 Necítíte-li se 

dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. | P403+P233 Skladujte na 

dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. 

Terc.-butanol min. 99% pro syntézu NEBEZPEČÍ 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H332 Zdraví 

škodlivý při vdechování. | H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. | P210 Chraňte před 

teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.  

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. | 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. | P312 Necítíte-li se 

dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. | P403+P233 Skladujte na 

dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. 

Terc.-butanol min. 99% pro syntézu NEBEZPEČÍ 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H332 Zdraví 

škodlivý při vdechování. | H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. | P210 Chraňte před 

teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.  

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. | 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. | P312 Necítíte-li se 

dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. | P403+P233 Skladujte na 

dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. 

Terc.-butanol min. 99% pro syntézu NEBEZPEČÍ 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H332 Zdraví 

škodlivý při vdechování. | H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. | P210 Chraňte před 

teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.  

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. | 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. | P312 Necítíte-li se 

dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. | P403+P233 Skladujte na 

dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. 

Terc.-butanol min. 99% pro syntézu NEBEZPEČÍ 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H332 Zdraví 

škodlivý při vdechování. | H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. | P210 Chraňte před 

teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.  

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. | 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. | P312 Necítíte-li se 

dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. | P403+P233 Skladujte na 

dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. 

Terc.-butanol min. 99% pro syntézu NEBEZPEČÍ 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H332 Zdraví 

škodlivý při vdechování. | H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. | P210 Chraňte před 

teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.  

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. | 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. | P312 Necítíte-li se 

dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. | P403+P233 Skladujte na 

dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. 

Terc.-butanol min. 99% pro syntézu NEBEZPEČÍ 


