
  

  

  

  

  

  

  

Dichlormethan ROTISOLV® pro HPLC VAROVÁNÍ 

H315 Dráždí kůži. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H336 Může způsobit ospalost nebo 

závratě. | H351 Podezření na vyvolání rakoviny. | P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. 

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. | 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. | P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte 

lékařskou pomoc/ošetření. 
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