
 Nebezpečí

TANKREINIGER STAHL F-E
ODMAŠŤOVAČ  NÁDRŽÍ  F-E
Obsahuje: hydroxid sodný CAS 1310-73-2, metakřemičitan disodný CAS 6834-92-0
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Nevdechujte prach/mlhu. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kon-
taminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně 
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odborné ošetření (viz na tomto štítku). Odstraňte 
obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.

Pokyny pro první pomoc:
Popis první 
pomoci:

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

Při  
nadýchání:

Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte mu teplo a klid. V případě bezvědomí 
uložte a přepravujte ve stabilizované poloze na boku. Zajistěte přívod čerstvého vzduchu 
nebo kyslíku; vyhledejte lékařskou pomoc

Při styku  
s kůží:

Ihned omyjte vodou. Okamžitě vyhledejte lékaře. Potom opláchněte zasažené oblasti kůže 
pod tekoucí vodou po dobu nejméně 10 až 20 minut. Po rozsáhlém smočení ihned osprchujte. 
Poté postiženou osobu uložte na klidném místě a chraňte před podchlazením.

Při zasažení  
očí:

Okamžitě pečlivě vymývejte oči několik minut vodou. U nositelů kontaktních čoček okamžitě 
odstraňte kontaktní čočky. Vyplachujte oči tekoucí vodou po dobu několika minut s otevřenými 
víčky. Poté co nejdříve dopravte k očnímu lékaři / kliniku. Chraňte nezraněné oko. 

Při požití: Vypláchněte ústa vodou a Vypijte větší množství vody (pouze pokud je postižený při vědomí). 
Okamžitě zajistěte lékařskou pomoc. Postiženému zajistěte klid. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.  

Pokyny pro zacházení:
Při manipulaci s chemikáliemi je třeba dodr-
žovat obvyklá bezpečnostní opatření. Nádo-
bu otevřete a manipulujte s ní opatrně. Za-
braňte tvorbě prachu. Zamezte styku s kůží, 
očima a sliznicemi. Při používání tohoto vý-
robku nevdechujte prach, částice a mlhu. Při 
práci nejezte, nepijte a nekuřte a používejte 
osobní ochranné prostředky. Skladujte vždy 
v nádobách, z materiálu, který odpovídá ori-
ginálnímu obalu. Dodržujte předpisy o ochra-
ně a bezpečnosti. Nevylévejte do kanalizace 
/ povrchových vod / podzemních vod. Zne-
čištěnou vodu opláchněte a zlikvidujte.


