
  

  

  

  

  

  

  

  

EDTA Na2 dihydrát min. 99 %, USP VAROVÁNÍ 

H332 Zdraví škodlivý při vdechování. | H373 Může způsobit poškození orgánů (dýchací ústrojí) 

při prodloužené nebo opakované expozici (při vdechnutí). | P260 Nevdechujte prach. | P314 

Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.  
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