
  

  

  

  

  

  

  

2-Butanon min. 99,5 %, pro syntézu NEBEZPEČÍ 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H336 Může způsobit 

ospalost nebo závratě. | P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými 

zdroji zapálení. Zákaz kouření. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. | P304+P340 PŘI 

VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.  

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. | EUH066 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 

2-Butanon min. 99,5 %, pro syntézu NEBEZPEČÍ 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H336 Může způsobit 

ospalost nebo závratě. | P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými 

zdroji zapálení. Zákaz kouření. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. | P304+P340 PŘI 

VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.  

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. | EUH066 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 

2-Butanon min. 99,5 %, pro syntézu NEBEZPEČÍ 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H336 Může způsobit 

ospalost nebo závratě. | P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými 

zdroji zapálení. Zákaz kouření. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. | P304+P340 PŘI 

VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.  

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. | EUH066 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 

2-Butanon min. 99,5 %, pro syntézu NEBEZPEČÍ 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H336 Může způsobit 

ospalost nebo závratě. | P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými 

zdroji zapálení. Zákaz kouření. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. | P304+P340 PŘI 

VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.  

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. | EUH066 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 

2-Butanon min. 99,5 %, pro syntézu NEBEZPEČÍ 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H336 Může způsobit 

ospalost nebo závratě. | P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými 

zdroji zapálení. Zákaz kouření. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. | P304+P340 PŘI 

VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.  

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. | EUH066 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 

2-Butanon min. 99,5 %, pro syntézu NEBEZPEČÍ 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H336 Může způsobit 

ospalost nebo závratě. | P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými 

zdroji zapálení. Zákaz kouření. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. | P304+P340 PŘI 

VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.  

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. | EUH066 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 

2-Butanon min. 99,5 %, pro syntézu NEBEZPEČÍ 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H336 Může způsobit 

ospalost nebo závratě. | P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými 

zdroji zapálení. Zákaz kouření. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. | P304+P340 PŘI 

VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.  

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. | EUH066 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 

2-Butanon min. 99,5 %, pro syntézu NEBEZPEČÍ 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H336 Může způsobit 

ospalost nebo závratě. | P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými 

zdroji zapálení. Zákaz kouření. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. | P304+P340 PŘI 

VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.  

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. | EUH066 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 

2-Butanon min. 99,5 %, pro syntézu NEBEZPEČÍ 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H336 Může způsobit 

ospalost nebo závratě. | P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými 

zdroji zapálení. Zákaz kouření. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. | P304+P340 PŘI 

VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.  

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. | EUH066 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 

2-Butanon min. 99,5 %, pro syntézu NEBEZPEČÍ 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H336 Může způsobit 

ospalost nebo závratě. | P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými 

zdroji zapálení. Zákaz kouření. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. | P304+P340 PŘI 

VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.  

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. | EUH066 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 

2-Butanon min. 99,5 %, pro syntézu NEBEZPEČÍ 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H336 Může způsobit 

ospalost nebo závratě. | P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými 

zdroji zapálení. Zákaz kouření. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. | P304+P340 PŘI 

VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.  

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. | EUH066 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 

2-Butanon min. 99,5 %, pro syntézu NEBEZPEČÍ 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H336 Může způsobit 

ospalost nebo závratě. | P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými 

zdroji zapálení. Zákaz kouření. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. | P304+P340 PŘI 

VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.  

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. | EUH066 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 

2-Butanon min. 99,5 %, pro syntézu NEBEZPEČÍ 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H336 Může způsobit 

ospalost nebo závratě. | P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými 

zdroji zapálení. Zákaz kouření. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. | P304+P340 PŘI 

VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.  

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. | EUH066 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 

2-Butanon min. 99,5 %, pro syntézu NEBEZPEČÍ 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H336 Může způsobit 

ospalost nebo závratě. | P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými 

zdroji zapálení. Zákaz kouření. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. | P304+P340 PŘI 

VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.  

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. | EUH066 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 


