
Obsahuje: 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)
fenol CAS 90-72-2, xylen CAS 1330-20-7, 
1-methoxypropan-2-ol CAS 107-98-2

Hořlavá kapalina a páry.Způsobuje těžké 
poleptání kůže a poškození očí. Způso-
buje vážné poškození očí. Může vyvolat 
alergickou kožní reakci. Může způsobit 
podráždění dýchacích cest. Může způso-
bit ospalost nebo závratě. Může způsobit 
poškození orgánů při prodloužené nebo 
opakované expozici.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jis-
krami, otevřeným ohněm a jinými zdroji za-
pálení. Zákaz kouření. PŘI STYKU S KŮŽÍ 
(nebo s vlasy): Veškeré kontaminované 
části oděvu okamžitě svlékněte. Oplách-
něte kůži vodou/ osprchujte. Odstraňte 
obsah/obal předáním do průmyslové spa-
lovny odpadů.

Pokyny pro první pomoc:
Popis  
první 
pomoci:

Při výskytu symptomů nebo 
v případě nehody vyhledejte lé-
kaře. Při bezvědomí nic nepodá-
vejte ústy, uložte osobu do sta-
bilizované 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 něko-
lik minut vodou. Případně odstraňte 
kontaktní čočky, pokud to je možné. 
Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchněte ústa vodou (pouze po-
kud je postižený při vědomí). Okamži-
tě zajistěte lékařskou pomoc. Posti-
ženému zajistěte klid. nevyvolávejte 
zvracení.

Pokyny pro zacházení:
Zamezte tvorbě vznětlivých a výbušných kon-
centrací par ve vzduchu a překročení limitů 
expozice pro pracovní prostředí. Materiál po-
užívejte v místě, kde se nenachází otevřené 
světlo, oheň a další zdroje vznícení. Elektrická 
zařízení musí splňovat platné normy. Materi-
ál se může elektrostaticky nabíjet. Uzemněte 
nádoby, čerpadla, aparatury a odsávací zaří-
zení. Doporučuje se nosit antistatický pracovní 
oděv včetně obuvi. Podlaha musí být elek-
tricky vodivá. Používejte izolovaně od zdrojů 
tepla, jisker a otevřeného ohně. Nepoužívejte 
jiskřící nástroje. Zamezte styku s kůží, očima 
a oděvem. Nevdechujte prach, částice a roz-
prášenou mlhu při používání tohoto výrobku. 
Při používání nejezte, nepijte a nekuřte, pou-
žívejte osobní ochranné prostředky. Nádoby 
nevyprazdňujte pod tlakem – nejsou to tlakové 
nádoby. Skladujte v obalech z materiálu, který 
odpovídá originálnímu obalu. Dodržujte bez-
pečnostní a ochranné předpisy. Doporučení 
k ochraně před požárem nebo výbuchem: Páry 
jsou těžší než vzduch. Páry mohou se vzdu-
chem utvořit výbušnou směs.

 Nebezpečí
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