
  

  

  

  

  

H226 Hořlavá kapalina a páry. | H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit 

smrt. | H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. | H331 Toxický při vdechování.  

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. | P210 Chraňte před teplem, 

horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. | P280 

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. | P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. | P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ 

(nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži 

vodou/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. | P391 Uniklý produkt seberte.  

Dekahydronaftalen min. 98 %, pro syntézu NEBEZPEČÍ 
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