
  

  

  

  

  

H271 Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant. | H301 Toxický při požití. | H310 Při styku s kůží 

může způsobit smrt. | H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. | H373 Může způsobit 

poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. | H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, 

s dlouhodobými účinky. | P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/hořlavých materiálů. | P280 

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/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/osprchujte.  

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. | EUH032 Uvolňuje vysoce 

toxický plyn při styku s kyselinami. | EUH071 Způsobuje poleptání dýchacích cest. | Nebezpečné 

složky směsi: chloritan sodný, CAS: 7758-19-2, hydroxid sodný, CAS: 1310-73-2. 

Chloritan sodný ~80 %, technický NEBEZPEČÍ 
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