
  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

ANILIN FTALÁT sprej pro TLC VAROVÁNÍ 

H226 Hořlavá kapalina a páry. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H336 Může způsobit 

ospalost a závratě. | H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované 

expozici. | P210 Chraňte před teplem, horkými povrch, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji 

zapáleni. Zákaz kouření. | P260D Nevdechujte páry. | P260 Nevdechujte 

prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. 

Nebezpečné složky směsi: ethanol, CAS: 64-17-5, isopropanol, CAS: 67-63-0, kyselina 

ftalová, CAS: 88-99-3. 

ANILIN FTALÁT sprej pro TLC VAROVÁNÍ 

H226 Hořlavá kapalina a páry. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H336 Může způsobit 

ospalost a závratě. | H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované 

expozici. | P210 Chraňte před teplem, horkými povrch, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji 

zapáleni. Zákaz kouření. | P260D Nevdechujte páry. | P260 Nevdechujte 

prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. 

Nebezpečné složky směsi: ethanol, CAS: 64-17-5, isopropanol, CAS: 67-63-0, kyselina 

ftalová, CAS: 88-99-3. 

ANILIN FTALÁT sprej pro TLC VAROVÁNÍ 

H226 Hořlavá kapalina a páry. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H336 Může způsobit 

ospalost a závratě. | H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované 

expozici. | P210 Chraňte před teplem, horkými povrch, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji 

zapáleni. Zákaz kouření. | P260D Nevdechujte páry. | P260 Nevdechujte 

prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. 

Nebezpečné složky směsi: ethanol, CAS: 64-17-5, isopropanol, CAS: 67-63-0, kyselina 

ftalová, CAS: 88-99-3. 

ANILIN FTALÁT sprej pro TLC VAROVÁNÍ 

H226 Hořlavá kapalina a páry. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H336 Může způsobit 

ospalost a závratě. | H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované 

expozici. | P210 Chraňte před teplem, horkými povrch, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji 

zapáleni. Zákaz kouření. | P260D Nevdechujte páry. | P260 Nevdechujte 

prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. 

Nebezpečné složky směsi: ethanol, CAS: 64-17-5, isopropanol, CAS: 67-63-0, kyselina 

ftalová, CAS: 88-99-3. 

ANILIN FTALÁT sprej pro TLC VAROVÁNÍ 

H226 Hořlavá kapalina a páry. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H336 Může způsobit 

ospalost a závratě. | H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované 

expozici. | P210 Chraňte před teplem, horkými povrch, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji 

zapáleni. Zákaz kouření. | P260D Nevdechujte páry. | P260 Nevdechujte 

prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. 

Nebezpečné složky směsi: ethanol, CAS: 64-17-5, isopropanol, CAS: 67-63-0, kyselina 

ftalová, CAS: 88-99-3. 

ANILIN FTALÁT sprej pro TLC VAROVÁNÍ 

H226 Hořlavá kapalina a páry. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H336 Může způsobit 

ospalost a závratě. | H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované 

expozici. | P210 Chraňte před teplem, horkými povrch, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji 

zapáleni. Zákaz kouření. | P260D Nevdechujte páry. | P260 Nevdechujte 

prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. 

Nebezpečné složky směsi: ethanol, CAS: 64-17-5, isopropanol, CAS: 67-63-0, kyselina 

ftalová, CAS: 88-99-3. 

ANILIN FTALÁT sprej pro TLC VAROVÁNÍ 

H226 Hořlavá kapalina a páry. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H336 Může způsobit 

ospalost a závratě. | H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované 

expozici. | P210 Chraňte před teplem, horkými povrch, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji 

zapáleni. Zákaz kouření. | P260D Nevdechujte páry. | P260 Nevdechujte 

prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. 

Nebezpečné složky směsi: ethanol, CAS: 64-17-5, isopropanol, CAS: 67-63-0, kyselina 

ftalová, CAS: 88-99-3. 

ANILIN FTALÁT sprej pro TLC VAROVÁNÍ 

H226 Hořlavá kapalina a páry. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H336 Může způsobit 

ospalost a závratě. | H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované 

expozici. | P210 Chraňte před teplem, horkými povrch, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji 

zapáleni. Zákaz kouření. | P260D Nevdechujte páry. | P260 Nevdechujte 

prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. 

Nebezpečné složky směsi: ethanol, CAS: 64-17-5, isopropanol, CAS: 67-63-0, kyselina 

ftalová, CAS: 88-99-3. 

ANILIN FTALÁT sprej pro TLC VAROVÁNÍ 

H226 Hořlavá kapalina a páry. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H336 Může způsobit 

ospalost a závratě. | H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované 

expozici. | P210 Chraňte před teplem, horkými povrch, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji 

zapáleni. Zákaz kouření. | P260D Nevdechujte páry. | P260 Nevdechujte 

prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. 

Nebezpečné složky směsi: ethanol, CAS: 64-17-5, isopropanol, CAS: 67-63-0, kyselina 

ftalová, CAS: 88-99-3. 

ANILIN FTALÁT sprej pro TLC VAROVÁNÍ 

H226 Hořlavá kapalina a páry. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H336 Může způsobit 

ospalost a závratě. | H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované 

expozici. | P210 Chraňte před teplem, horkými povrch, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji 

zapáleni. Zákaz kouření. | P260D Nevdechujte páry. | P260 Nevdechujte 

prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. 

Nebezpečné složky směsi: ethanol, CAS: 64-17-5, isopropanol, CAS: 67-63-0, kyselina 

ftalová, CAS: 88-99-3. 

ANILIN FTALÁT sprej pro TLC VAROVÁNÍ 

H226 Hořlavá kapalina a páry. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H336 Může způsobit 

ospalost a závratě. | H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované 

expozici. | P210 Chraňte před teplem, horkými povrch, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji 

zapáleni. Zákaz kouření. | P260D Nevdechujte páry. | P260 Nevdechujte 

prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. 

Nebezpečné složky směsi: ethanol, CAS: 64-17-5, isopropanol, CAS: 67-63-0, kyselina 

ftalová, CAS: 88-99-3. 

ANILIN FTALÁT sprej pro TLC VAROVÁNÍ 

H226 Hořlavá kapalina a páry. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H336 Může způsobit 

ospalost a závratě. | H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované 

expozici. | P210 Chraňte před teplem, horkými povrch, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji 

zapáleni. Zákaz kouření. | P260D Nevdechujte páry. | P260 Nevdechujte 

prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. 

Nebezpečné složky směsi: ethanol, CAS: 64-17-5, isopropanol, CAS: 67-63-0, kyselina 

ftalová, CAS: 88-99-3. 

ANILIN FTALÁT sprej pro TLC VAROVÁNÍ 

H226 Hořlavá kapalina a páry. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H336 Může způsobit 

ospalost a závratě. | H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované 

expozici. | P210 Chraňte před teplem, horkými povrch, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji 

zapáleni. Zákaz kouření. | P260D Nevdechujte páry. | P260 Nevdechujte 

prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. 

Nebezpečné složky směsi: ethanol, CAS: 64-17-5, isopropanol, CAS: 67-63-0, kyselina 

ftalová, CAS: 88-99-3. 

ANILIN FTALÁT sprej pro TLC VAROVÁNÍ 

H226 Hořlavá kapalina a páry. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H336 Může způsobit 

ospalost a závratě. | H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované 

expozici. | P210 Chraňte před teplem, horkými povrch, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji 

zapáleni. Zákaz kouření. | P260D Nevdechujte páry. | P260 Nevdechujte 

prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. 

Nebezpečné složky směsi: ethanol, CAS: 64-17-5, isopropanol, CAS: 67-63-0, kyselina 

ftalová, CAS: 88-99-3. 


