
  

  

  

  

  

  

  

Acetosyringon min. 98 % VAROVÁNÍ 

H315 Dráždí kůži. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H335 Může způsobit podráždění dýchacích 

cest. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. | P302+P352 

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/. | 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/. | P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou 

pomoc/ošetření. | P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.  

Acetosyringon min. 98 % VAROVÁNÍ 

H315 Dráždí kůži. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H335 Může způsobit podráždění dýchacích 

cest. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. | P302+P352 

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/. | 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/. | P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou 

pomoc/ošetření. | P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.  

Acetosyringon min. 98 % VAROVÁNÍ 

H315 Dráždí kůži. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H335 Může způsobit podráždění dýchacích 

cest. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. | P302+P352 

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/. | 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/. | P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou 

pomoc/ošetření. | P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.  

Acetosyringon min. 98 % VAROVÁNÍ 

H315 Dráždí kůži. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H335 Může způsobit podráždění dýchacích 

cest. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. | P302+P352 

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/. | 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/. | P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou 

pomoc/ošetření. | P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.  

Acetosyringon min. 98 % VAROVÁNÍ 

H315 Dráždí kůži. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H335 Může způsobit podráždění dýchacích 

cest. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. | P302+P352 

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/. | 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/. | P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou 

pomoc/ošetření. | P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.  

Acetosyringon min. 98 % VAROVÁNÍ 

H315 Dráždí kůži. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H335 Může způsobit podráždění dýchacích 

cest. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. | P302+P352 

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/. | 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/. | P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou 

pomoc/ošetření. | P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.  

Acetosyringon min. 98 % VAROVÁNÍ 

H315 Dráždí kůži. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H335 Může způsobit podráždění dýchacích 

cest. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. | P302+P352 

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/. | 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/. | P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou 

pomoc/ošetření. | P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.  

Acetosyringon min. 98 % VAROVÁNÍ 

H315 Dráždí kůži. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H335 Může způsobit podráždění dýchacích 

cest. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. | P302+P352 

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/. | 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/. | P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou 

pomoc/ošetření. | P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.  

Acetosyringon min. 98 % VAROVÁNÍ 

H315 Dráždí kůži. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H335 Může způsobit podráždění dýchacích 

cest. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. | P302+P352 

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/. | 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/. | P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou 

pomoc/ošetření. | P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.  

Acetosyringon min. 98 % VAROVÁNÍ 

H315 Dráždí kůži. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H335 Může způsobit podráždění dýchacích 

cest. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. | P302+P352 

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/. | 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/. | P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou 

pomoc/ošetření. | P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.  

Acetosyringon min. 98 % VAROVÁNÍ 

H315 Dráždí kůži. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H335 Může způsobit podráždění dýchacích 

cest. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. | P302+P352 

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/. | 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/. | P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou 

pomoc/ošetření. | P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.  

Acetosyringon min. 98 % VAROVÁNÍ 

H315 Dráždí kůži. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H335 Může způsobit podráždění dýchacích 

cest. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. | P302+P352 

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/. | 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/. | P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou 

pomoc/ošetření. | P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.  

Acetosyringon min. 98 % VAROVÁNÍ 

H315 Dráždí kůži. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H335 Může způsobit podráždění dýchacích 

cest. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. | P302+P352 

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/. | 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/. | P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou 

pomoc/ošetření. | P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.  

Acetosyringon min. 98 % VAROVÁNÍ 

H315 Dráždí kůži. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H335 Může způsobit podráždění dýchacích 

cest. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. | P302+P352 

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/. | 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/. | P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou 

pomoc/ošetření. | P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.  


