
  

  

  

  

  

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. | H290 Může být korozivní pro kovy. | H302+H312+H332 

Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží a při vdechování. | H317 Může vyvolat alergickou kožní 

reakci. | H319 Způsobuje vážné podráždění očí. | H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.  

H370 Způsobuje poškození orgánů (oko). | P210 Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným 

plamenem, horkými povrchy. Zákaz kouření. | P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné 

brýle/obličejový štít. | P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré 

kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].  

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

usnadňující dýchání. | P308+P311 PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. | P403+P233 Skladujte na dobře 

větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. | Nebezpečné složky směsi: Methanol, 

CAS: 67-56-1, 2-Propanol, CAS: 67-63-0, Chlorid železitý, CAS: 7705-08-0. 

RESORCINOL-FUCHSIN ROZTOK NEBEZPEČÍ 
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