
  

  

  

  

  

  

  

Cyklohexan ROTISOLV pro HPLC 

 

NEBEZPEČÍ 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může 

způsobit smrt. | H315 Dráždí kůži. | H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. | H410 Vysoce 

toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. | P210 Chraňte před teplem, jiskrami, 

otevřeným plamenem, horkými povrchy. Zákaz kouření. | P273 Zabraňte uvolnění do životního 

prostředí. | P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.  

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. | P403+P233 

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. 
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