
Varování 
PozorKREEM ROT 2K    

 

Obsahuje: Phenol, 4,4´-(1-methylethylidene)bis,-polymer with 
2,2´((1-methylerhyllidene) bis (4,1 – phenyleneoxymethylene) 
bis oxirane) CAS 25068-38-6, Xylen CAS 1330-20-7
Hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění 
očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může způsobit podráždění 
dýchacích cest. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené 
nebo opakované expozici. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodo-
bými účinky. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevře-
ným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
Používejte elektrické zařízení do výbušného prostředí. Používejte 
ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI STYKU 
S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu oka-
mžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI 
VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji 
v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut 
opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasa-
zeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/
ošetření. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním do 
průmyslové spalovny odpadů.
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Pokyny pro první pomoc:
Popis první 
pomoci:

Při výskytu symptomů nebo v případě nehody vyhledejte lékaře. 
Při bezvědomí nic nepodávejte ústy, uložte osobu do stabilizo-
vané polohy a vyhledejte k lékaře.

Při  
nadýchání:

Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte mu teplo a klid. Při 
nepravidelném dýchání nebo zástavě dechu poskytněte umělé dýchání.

Při styku 
s kůží:

Okamžitě odložte kontaminovaný oděv. Kůži okamžitě omyjte mýdlem 
a velkým množstvím vody. Nepožívejte ředidla nebo rozpouštědla.

Při zasažení 
očí:

Okamžitě pečlivě vymývejte oči několik minut vodou. Případně odstraňte 
kontaktní čočky, pokud to je možné. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchněte ústa vodou (pouze pokud je postižený při vědomí). Okamžitě zajis-
těte lékařskou pomoc. Postiženému zajistěte klid. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 

Pokyny pro zacházení:
Zamezte vzniku explozivních směsí par se vzduchem a překročení limitů 
pro pracovní prostředí. Materiál používejte pouze v místech, kde se nena-
chází otevřené světlo, plamen nebo jiný zdroj zapálení. Elektrické zařízení 
musí být provedeno podle platných norem. Matriál se může elektrostaticky 
nabít. Nádoby uzemněte. Doporučuje se antistatická obuv. Podlaha musí 
být elektricky vodivá. Odstraňte zdroje tepla, zdroj jisker a otevřený plamen. 
Používejte nejiskřící nástroje. Zamezte styku s kůží, očima a sliznicemi. 
Při používání tohoto výrobku nevdechujte prach, částice a mlhu. Při práci 
nejezte, nepijte a nekuřte používejte osobní ochranné prostředky. Nádobu 
nevyprazdňujte pod tlakem – nejedná se o tlakovou nádobu. Skladujte vždy 
v nádobách, z materiálu, který odpovídá originálnímu obalu. Dodržujte před-
pisy o ochraně a bezpečnosti. Páry jsou těžší než vzduch a šíří se při zemi. 
Zamezte vzniku výbušných směsí se vzduchem.


