
  

  

  

  

  

H300+H310+H330 Při požití, při styku s kůží nebo při vdechování může způsobit smrt | H373 

Může způsobit poškození orgánů (mozek) při prodloužené nebo opakované expozici | H410 

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky | P270 Při používání tohoto výrobku 

nejezte, nepijte ani nekuřte. | P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. | P280 Používejte 

ochranné rukavice/ochranný oděv. | P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím 

vody. | P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze 

usnadňující dýchání. | P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 

STŘEDISKO/lékaře. | EUH032 Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami. 

Azid sodný min.  99%, p.a.  NEBEZPEČÍ 
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