Atención. Contiene componentes epoxídicos. Puede provocar una reacción alérgica. Producto de reacción:
bisfenol-A-epiclorhidrina y resinas epoxi (peso molecular medio <= 700) oxirano, mono[(C12-14-alquiloxi)metil] derivados. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca irritación
ocular grave. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar respirar el polvo/ el
humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes/ gafas/
máscara de protección. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. Si persiste la irritación
ocular: Consultar a un médico. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Warning. Contains epoxy constituents. May produce an allergic reaction. Reaction product:
bisphenol-A-(epichlorhydrin) and epoxy resin (number average molecular weight <= 700) oxirane,
mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivs. Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. Causes
serious eye irritation. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Avoid breathing dust/ fume/ gas/ mist/
vapours/ spray. Avoid release to the environment. Wear protective gloves/ eye protection/ face protection. If
skin irritation or rash occurs: Get medical advice/ attention. If eye irritation persists: Get medical advice/
attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

Προσοχή. Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. προϊόν αντιδράσεως:
δις-φαινολο-Α-(επιχλωρυδρίνη) και εποξυρητίνη (αριθμητικό
μέσο μοριακό βάρος ≤ 700) μονο[(C12-14-αλκυλοξυ)μεθυλο]
παράγωγα οξιρανίου. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Τοξικό για τους
υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. A
ποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/
σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Να αποφεύγεται η
ελευθέρωση στο περιβάλλον. Να φοράτε προστατευτικά
γάντια/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί
εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. Εάν δεν
υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/
Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε
τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
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