
  

  

  

  

  

  

  

  

Anisol min. 99 %, pro syntézu VAROVÁNÍ 

H226 Hořlavá kapalina a páry. | P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným 

ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. | P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. 

Uchovávejte obal těsně uzavřený. 
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