
  

  

  

  

  

  

  

  

Měď ROTI®nanoMETIC min. 97 %, 100 nm NEBEZPEČÍ 

H228 Hořlavá tuhá látka. | H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. 

Zákaz kouření. | P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. | P370+P378 V případě požáru: 

K uhašení použijte prášek hasicí kovy. 
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