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Syttyvää. Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai
halkeilua. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia
vesiympäristössä. Vältettävä kaasun, höyryn, aerosolin
hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle.
Sammutukseen käytettävä hiekkaa, maata, jauhetta tai
vaahtoa. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote. Jos kemikaalia on nielty,
ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin
hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.
Brandfarligt. Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Kan
orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Undvik
inandning av gas, ånga, aerosol. Undvik kontakt med
huden. Vid brandsläckning använd sand, pulver eller
alkoholbeständigt skum. Undvik utsläpp till miljön. Läs
särskilda instruktioner/varuinformationsblad. Vid förtäring,
framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa
denna förpackning eller etiketten.
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Ainekulu
20–30
m2/l, lahjendussuhe
Suojattava
jäätymiseltä.
fosforihappoa1:10.
1-5 %, sitruunahappoa 1-5 %.
pH noin 2,5.
Pakendisuurus
1 liiter.
Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Silma sattunud
pritsmed viivitamatult rohke veega loputada ning pöörduda arsti poole. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Kaitsta külmumise eest.
Sisaldab fosforihapet 1-5 %, sidrunihapet 1-5 %.
pH umbes 2,5.
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