
  

  

  

  

  

  

  

Acetonitril ROTISOLV min. 99,9 %, UV/IR-Grade NEBEZPEČÍ 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | H302+H312+H332 Zdraví škodlivý při požití, při styku s 

kůží a při vdechování. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | P210 Chraňte před teplem, 

horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. | P280 

Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. | 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. | P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. 

Uchovávejte v chladu. 
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