
  

  

  

  

  

  

  

  

Červeň xylidinová, pro mikroskopii VAROVÁNÍ 

H351 Podezření na vyvolání rakoviny (při expozici). | P280 Používejte ochranné 

rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. | P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým 
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